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SADARBĪBA

Valmierā viesojās
sadraudzības pilsētas
Halles delegācija
Ar siltu uzņemšanu 21. jūlijā Valmierā sagaidīja viesus no
sadraudzības pilsētas Halles (Vestfālene, Vācija), ar ko jūnijā
parakstīts turpmākās sadarbības līgums, atzīmējot desmit gadu
sadraudzību.
Halle ir Giterslo apriņķa ziemeļu daļas pārvaldes, izglītības,
sporta un kultūras centrs, un ar tās atbalstu gan īstenoti attīstības projekti, gan stiprināta sajūta un ticība demokrātiskai, neatkarīgai Latvijas valsts pastāvēšanai, atbalstu saņemot un sadarbību stiprinot jau no 1990. gadu sākuma.
Tikšanās laikā Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks iepazīstināja ar Valmieras infrastruktūru un tās pieejamību, stāstīja par projektiem, kas īstenoti un
kas vēl tikai top, runāja par izaicinājumu Valmierā – dzīvojamās
platības trūkumu. Tāpat arī vienisprātis ar vācu viesiem bija par
to, ka ir nepieciešams turpināt atbalstīt ukraiņu tautu, lai mūsu
bērni un mazbērni spētu dzīvot drošā vietā, kur valda miers,
dzīvesprieks un kur netiek izpostītas ģimenes.
Vizītes laikā viesi iepazina Valmieru un tās vēsturi kopā ar
Lieni Rokpelni, Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāju.
Interese tika izrādīta arī par sporta nozari Valmierā, kā vienu
no apskates vietām iekļaujot Jāņa Daliņa stadionu un jauno
vieglatlētikas manēžu. Vācu draugi piedalījās Valmieras 739.
dzimšanas dienas svinībās – devās pilsētas svētku gājienā un
apmeklēja citas svētku norises.
No 24. līdz 28. augustam Valmieras novadā viesosies delegācija no Gīterslo apriņķa, atzīmējot sadarbības 30. jubileju.
Monta Freivalde,
Valmieras novada pašvaldība

Hallē veidos
Valmieras novada
mājražotāju un
amatnieku
produkcijas stendu
Valmieras sadraudzības pilsētas Halles (Vestfālene,
Vācija) delegācijas vizītes laikā Valmierā Guna Ķibere,
Valmieras novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste, tikās ar Halles pārstāvjiem – Dīteru
Buselbergu (Dieter Büsselberg), Tirgotāju biedrības
valdes priekšsēdētāju, un Klausu-Pēteru Šillingu
(Klaus-Peter Schilling), Valmieras draugu kopas valdes
2. priekšsēdētāju, lai pārrunātu turpmākās sadarbības
paplašināšanas iespējas mazās uzņēmējdarbības
jomā.
Hallē izveidotā Latvijas draugu kopa ierosinājusi
biedrības telpās Hallē izveidot informācijas un
tirdzniecības punktu, lai informētu par Latviju,
Valmieras novadu un Valmieru. Tajā varētu iegādāties
Valmieras novada mājražotāju un amatnieku
preces – lina un koka izstrādājumus, dizaina preces,
keramiku un citas preces, tai skaitā ilga derīguma
termiņa pārtikas preces. Līdz septembra beigām
Valmieras novada pašvaldība izveidos piedāvāto
preču katalogu, lai pirms Ziemassvētkiem preces
jau būtu nogādātas Hallē tirdzniecībai. Tāpat arī
plānotajā informācijas un tirdzniecības punktā būs
pieejami informatīvie materiāli ar Valmieras novada
amatnieku un mājražotāju kontaktinformāciju, lai tie
spētu sazināties turpmākas sadarbības veidošanai.
Valmieras novada mājražotāji un amatnieki aicināti
atsaukties šim sadarbības aicinājumam, sazinoties ar
Gunu Ķiberi, tālr. 29464888.
Valmieras novada pašvaldība šo iespēju izmantos,
lai Halles iedzīvotājus un viesus iepazīstinātu arī ar
latviešu tradicionālajiem ēdieniem – pelēkajiem
zirņiem ar speķi, rupjmaizes kārtojumu, Jāņu sieru,
Valmieras salātiem un citiem. Būs sagatavotas
receptes vācu valodā un video pamācība, kurā varēs
redzēt ēdiena pagatavošanas gaitu. Ja pircējs vēlēsies
pagatavot īsti latvisku ēdienu, piemēram, pelēkos
zirņus ar speķi, viņam būs iespēja nopirkt pelēko zirņu
maisiņu, kam klāt pievienota recepte un saite uz video
pamācību.
Valmieras novada pašvaldība atzinīgi vērtē
sadraudzības pilsētas ieceri veidot sadarbību, lai
popularizētu Valmieras novada mājražotāju un
amatnieku ražojumus. Tā būs lieliska iespēja tuvināt
abu pašvaldību iedzīvotājus un iepazīstināt ar latviešu
kultūras mantojumu un tradicionālajiem ēdieniem.

Monta Freivalde,
Valmieras novada pašvaldība

Sadraudzības pilsētas Halles delegācijas sagaidīšana Valmieras
novada pašvaldībā
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Valmieras novada
pašvaldība stiprina
sadarbību ar Japānu
25. jūlijā Valmieras novada pašvaldībā viesojās Manzurs
Bakhradinovs, Rūjienas sadraudzības pilsētas Higašikavas
(Japāna) mēra padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos
un Japānas-Uzbekistānas fonda “Zīda ceļš” direktors, lai
tiktos ar Jāni Baiku, Valmieras novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju, Gunti Gladkinu, domes priekšsēdētāja
vietnieku infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos,
Jāni Olmani, domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības,
sporta un kultūras jautājumos, Sandi Svarinski, pašvaldības
izpilddirektores vietnieku un Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju, un Eviju Nagli,
pašvaldības izpilddirektores vietnieci un Attīstības pārvaldes
vadītāju. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar jaunizveidoto Valmieras novada pašvaldību, tās paveikto pirmajā pastāvēšanas
gadā un iecerēm infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstības jomā, kā arī pārrunāt abu pašvaldību turpmākās sadarbības iespējas. Vizītes turpinājumā M.Bakhradinovs tikās ar
Valmieras uzņēmēju klubu.
Nākamajā dienā, 26. jūlijā, G.Gladkins un M.Bakhradinovs
devās kopīgā vizītē uz Tallinu, kur tikās ar Japānas vēstnieku
Igaunijā Yukihiko Matsumura un vienas no Japānas lielākajām
tirdzniecības un finanšu investīciju korporācijām “Marubeni”,
dibināta 1858. gadā, biznesa attīstības vadītāju Tsubasa Hino.
Tikšanās reizē Japānas puse iepazinās ar uzņēmējdarbības
nozari Latvijā un Valmieras novadā, investīciju vides situāciju
un Japānas biznesa attīstības perspektīvām Latvijā, tostarp arī
Valmieras novadā. Īpašu uzmanību pievērsa Rūjienas un Higašikavas ilgtermiņa sadarbības jautājumiem.
Vēstnieka kungs pauda interesi par sadarbības veidošanu starp Japānas un Baltijas valstu biznesa aprindām un
apliecināja gatavību sniegt turpmāku palīdzību Valmieras
novada pašvaldībai sadarbības paplašināšanā ar Japānu ekonomikas, izglītības un starpreģionu dialoga jomā. Tikšanās
noslēgumā tās dalībnieki vienojās nākamo tikšanos aizvadīt
Valmieras novadā.
Rūjienu un Higašikavu saista ilggadējas draudzības saites,
kas nostiprinātas ar 2008. gadā Higašikavā parakstītu sadraudzības līgumu.
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība

Tikšanās Japānas vēstniecībā Igaunijā, Tallinā. No kreisās puses: Guntis
Gladkins, Yukihiko Matsumura, Manzurs Bakhradinovs, Tsubasa Hino
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Latviešu ēdienu
receptes iepazīs arī
Japānā
Drīzumā par Valmieras novada un Latvijas tradicionālajiem ēdieniem uzzinās arī Japānā, jo top grāmata, kurā
būs iekļautas šo ēdienu receptes. Japāņiem būs iespēja
iepazīt un iemācīties gatavot gada nogales latviešu klasisko ēdienu – pelēkos zirņus ar speķi, gardo desertu –
rupjmaizes kārtojumu un, protams, mūsu Valmieras un
Rūjienas salātus, kas kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu
ikvienā svētku galdā.
Grāmata top sadarbībā ar ēdienu kultūras pētnieci
Keiko Sasaki, Igaunijas Ārlietu ministrijas darbinieci, kura
jau kopš 2018. gada, sadarbojoties ar Igaunijas vēstniecību Japānā, organizē Baltijas valstu valodas kursus un
igauņu ēdienu meistarklases, kā arī izveidojusi informatīvo
vietni “Baltijas mežs” un izdevusi igauņu ēdienu recepšu
grāmatu.

Top Valmieras salāti
Igauņu ēdienu meistarklašu apmeklētājiem Japānā
radusies interese arī par Latvijas un Lietuvas ēdieniem,
savukārt Keiko Sasaki uzskata, ka vislabākais veids kā
iepazīt katras valsts virtuvi, ir doties uz šo valsti, iepazīt
ēdienu gatavošanas tradīcijas un izmēģināt receptes.
“2021. gada rudenī apmeklēju arī Rūjienas sadraudzības pilsētu Higašikavu, satiku tās iedzīvotājus un varēju
tur “satikt Latviju”. Man bija arī lieliska iespēja aizbraukt uz
Rūjienu un mācīties latviešu ēdienu pagatavošanu kopā
ar Gunu Ķiberi. Rūjiena ir īpaša vieta, kurā var sastapt īstu
latviešu ikdienu. Manuprāt, ēdiens ir vienkāršākais veids,
lai vairāk izprastu kādas valsts kultūru. Vēlos, lai japāņi par
to vairāk uzzinātu!” stāsta Keiko Sasaki.
Japāņu valodā iznākušo recepšu grāmatu iegādāsies
arī pašvaldība, lai pasniegtu japāņu viesiem un aizvestu
uz Japānu.
Higašikavas un Rūjienas draudzība aizsākās 2008. gadā, kad tika parakstīts abu pilsētu sadarbības līgums.
Rūjienas parkā aug un pavasaros priecē ziedošās sakuras, bet Japānas pilsētas Higašikavas parkā zied Latvijas
baltie ceriņi. Tagad arī mūsu tradicionālo ēdienu receptes
iepazīs uzlecošās saules zemē Japānā.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Noslēgts līgums par sadarbības izveidošanu
starp Valmieru un Čerkasiem
No 22. jūlija līdz 24. jūlijam pēc Valmieras novada pašvaldības ielūguma
Valmierā viesojās Ukrainas pilsētas Čerkasi pašvaldības delegācija ar mērķi
izveidot sadraudzības saites starp
abām pilsētām un iepazīstināt Ukrainas
pārstāvjus ar Valmieras pieredzi sociālās
palīdzības, izglītības un sporta jomās.
22. jūlijā, piedaloties Ukrainas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Latvijā Oleksandram Miščenko, parakstīts
līgums par sadarbības izveidošanu starp
Valmieras pilsētu un Čerkasi pilsētu.
Līgumu parakstīja Valmieras novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks un Čerkasi pilsētas mēra vietniece Anastasija Čubina. Līgums paredz
abu pilsētu vēlmi nostiprināt esošās
draudzīgās attiecības starp Valmieru
un Čerkasiem, lai attīstītu un stiprinātu
ilgtermiņa ekonomiskās, zinātnes un
tehnikas, kultūras attiecības, savstarpējas sapratnes nodibināšanu starp divu
pilsētu iedzīvotājiem.
Jānis Baiks: “Apzinoties to, ka
Ukraina cīnās ne tikai par savu, bet arī
mūsu brīvību, kopš Krievijas iebrukuma
Ukrainā Valmieras pilsēta un novads ir
aktīvi iesaistījušies palīdzības sniegšanā
Ukrainai, nosūtot palīdzības kravas un
uzņemot bēgļus. To mēs turpināsim darīt
arī turpmāk. Starp vairākiem simtiem
bēgļu, kuri raduši patvērumu Valmierā,
ir arī jaunie basketbolisti no Čerkasiem,

tādēļ starp abu pilsētu iedzīvotājiem
sākusi veidoties sirsnīga draudzība. Lai
nostiprinātu un attīstītu draudzības saites un paustu atbalstu Ukrainas tautai
šajā grūtajā laikā, Valmieras novada pašvaldība piedāvāja Čerkasu pilsētai noslēgt sadarbības līgumu. Mūsu ukraiņu
draugi labprāt pieņēma šo piedāvājumu
un ir ieradušies Valmierā, lai parakstītu
sadarbības līgumu un kopā ar mums
nosvinētu pilsētas dzimšanas dienu.”
Anastasija Čubina: “Es pateicos jums,
mēra kungs, un visiem valmieriešiem,
kuri jau no pirmajām kara dienām
sniedza humāno palīdzību Ukrainai
un deva patvērumu mūsu bērniem.
Priecājamies, ka mūsu draudzības saites
šodien tiks nostiprinātas ar sadarbības
līgumu. Nosūtu jums sveicienus no
Čerkasu mēra Anatolija Bondarenko.
Mēs zinām un ticam, ka karš Ukrainā
beigsies ar mūsu uzvaru. Mēs būsim
priecīgi savu uzvaru nosvinēt kopīgi ar
jums, tādēļ uzaicinām jūs, mēra kungs,
un jūsu komandu pēc kara beigām
apmeklēt Čerkasus.”
Vizītes ietvaros Čerkasi pašvaldības
delegācija, kuras sastāvā līdz ar Anastasiju Čubinu, pilsētas mēra vietnieci
humanitārās politikas, izglītības, kultūras un sporta jautājumos, bija Marina
Harkava, pilsētas mēra vietniece sociālajos jautājumos, Irīna Udoda, Ekonomikas un attīstības departamenta di-

rektore, un Nadija Jevčaka, Izglītības un
humanitārās politikas departamenta
direktora vietniece, apmeklēja vardarbībā cietušo bērnu un ģimeņu atbalsta
centru “Centrs “Valdardze”” un sociālo
pakalpojumu centru “Vanags”, Bertānu
Valmieras basketbola skolu, Jāņa Daliņa
stadionu, Valmieras Olimpisko centru un
Māra Štromberga BMX trasi “Valmiera”,
pirmsskolas izglītības iestādi “Valodzīte”,
Valmieras Viestura vidusskolu un Vidzemes Augstskolu. Delegācijas pārstāvji
viesojās arī Valmieras Jaunatnes centrā
“Vinda”, lai aplūkotu Ukrainas bērnu
zīmējumu izstādi “Karš bērnu acīm
“Sāpes un cerība””, kā arī piedalījās
Valmieras pilsētas svētku gājienā un
tikās ar bēgļiem no Čerkasiem, kuri
raduši patvērumu Valmieras novadā.
Čerkasi ir pilsēta Ukrainas vidusdaļā,
Čerkasu apgabala centrs. Tā atrodas
Dņepras labajā krastā pie Kremenčukas
ūdenskrātuves, 190 km no galvaspilsētas Kijevas. Valmieras un Čerkasu pilsētas
ir vienaudzes. Lai arī apdzīvotas vietas
tagadējās pilsētas vietā bijušas arī senāk,
par Čerkasu dibināšanas gadu uzskata
1284. gadu. Pilsētai ir bijusi svarīga loma
ukraiņu nācijas veidošanās procesā. Pašlaik Čerkasi ir nozīmīgs kultūras, izglītības un industriālais centrs, kurā dzīvo ap
270 tūkstošiem iedzīvotāju.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

No kreisās puses: Nadija Jevčaka, Irīna Udoda, Anastasija Čubina, Oleksandrs Miščenko, Jānis Baiks, Oksana Kiriļuka, Marina Harkava.
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Novada attīstības
dokumentu
apspriešana
Ar Valmieras novada domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu
(lēmums Nr. 480, protokols Nr.14, 34. §) no 2022. gada 8. augusta līdz 8. septembrim notiek Valmieras novada ilgtspējīgas stratēģijas 2022.–2038. gadam un attīstības programmas 2022.–2028. gadam redakcijas 2.0 publiskā apspriešana.
Vienlaikus notiek abu dokumentu stratēģiskā ietekmes uz
vidi vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.
Ar materiāliem var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā valmierasnovads.lv (“Attīstība” – “Valmieras
novada plānošanas dokumentu izstrāde”) un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv, kā arī
Valmieras novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros (VPVKAC). Priekšlikumus var iesniegt
VPVKAC, paš-valdībai (pasts@valmierasnovads.lv) vai Ģeoportālā.
Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus iesaistīties apspriešanā, piedaloties sanāksmēs, kas notiek no 22. līdz
30. augustam Rūjienā, Strenčos, Mazsalacā un Valmierā, kā
arī interneta tiešsaistē (plašāka informācija valmierasnovads.
lv), izsakot viedokli un priekšlikumus!
Inese Bērziņa,
Valmieras novada pašvaldība

Senioriem, gan dāmām, gan kungiem, kuri vecāki par 54
gadiem, iespēja pieteikties ūdens vingrošanas nodarbībām
Valmieras peldbaseinā trenera uzraudzībā. Lai piedalītos
nodarbībās, nepieciešams reģistrēties un saņemt bezmaksas
apmeklējuma kuponus no 5. septembra darba laikā Valmieras novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).

Valmieras novada pašvaldības dome 2022. gada 28. jūlija sēdē ar lēmumu “Par pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu” ir
apstiprinājusi jaunus pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Ar šo
lēmumu spēku zaudē 2010. gada 22. decembra Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 557, tarifs
pārapstiprināts Rūjienas novada pašvaldības 2020. gada
18. jūnija domes sēdē.
No 2022. gada 1. septembra noteikti šādi pašvaldības
SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
♦ Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 1,20 EUR/m3 (bez PVN);
♦ Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 2,01 EUR/m3 (bez PVN);
♦ Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs: 3,21 EUR/m3
(bez PVN).

SIA “BANGA KPU” informē, ka 29.–30. augustā Mazsalacā
un Skaņkalnē notiks maģistrālo ūdensvada tīklu skalošana
un hidrantu pārbaude. Norādītajā laikā iespējamas ūdens
spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.
Aicinām sagatavot ūdens rezerves. Atvainojamies par radītajām neērtībām un pateicamies par sapratni!
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Par iesniegumiem
pašvaldībai
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem daudzu pašvaldības
iedzīvotāju līdz šim izmantotā e-pakalpojuma “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”
portālā Latvija.lv lietošana neatbilst drošas identifikācijas prasībām attiecībā uz pakalpojumu pieteikšanu un
dokumentu iesniegšanu iestādēm, tādēļ kopš 1. jūnija
šo e-pakalpojumu var izmantot tikai tā nosaukumā
minētajiem nolūkiem bez iespējas pielikumā pievienot
dokumentus, tostarp iesniegumu veidlapas. 2022. gada
31. decembrī paredzēta minētā e-pakalpojuma darbības
pārtraukšana.
Jau šobrīd plaši pieejami kvalificēti paaugstinātas
drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļi – eID karte,
eParaksts karte, eParaksts mobile, kas nodrošina iespēju
izveidot un lietot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi).
Vienmēr, kad nepieciešams nodot fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot tieši e-adresi (informatīvs materiāls,
kā izveidot un lietot e-adresi, atrodams pašvaldības mājaslapā valmierasnovads.lv).
Oficiālā e-adrese ir veids, kā privātpersonas, izmantojot portālā Latvija.lv izveidotu kontu (pastkastīti), var
veikt oficiālu saraksti ar valsts un pašvaldības iestādēm.
Lai nosūtītu vēstuli iestādei, jāzina tikai tās nosaukums,
savukārt iestādes var rakstīt privātpersonai, zinot tās personas kodu.
Ja persona nav izveidojusi e-adresi, tad dokumentus
var iesniegt, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu
un nosūtot e-pastā, papīra veidā iesniedzot tos klātienē
vai sūtot pa pastu.
Ja Jums ir izveidota e-adrese, jau šobrīd varat pieteikt
pašvaldības pakalpojumus “Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei”, “Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām” vai “Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšanai” (gan fiziskām,
gan juridiskām personām), izmantojot e-formas. Attiecīgā pakalpojuma aprakstā jāizvēlas pakalpojuma
sniegšanas kanāls “E-pakalpojums iestādes mājas lapā”
un, izdarot izvēli logā “Izvēlieties veidlapu“, tā jāizpilda,
elektroniski jāparaksta un jānosūta uz iestādes e-adresi.
Savukārt valsts iestādēm un pašvaldībām ir pienākums saziņā ar personu, kurai izveidota e-adrese, izmantot tieši šo saziņas veidu – vēstules adresāts to varēs
izlasīt un vajadzības gadījumā atbildēt no jebkuras
vietas, kur ir internets un iespēja autentificēties ar kādu
no iepriekš minētajiem kvalificētajiem identifikācijas
līdzekļiem: e-paraksts mobile, eParaksts, eID. E-adrese
atrisina būtiskus jautājumus, piemēram, personām bieži
atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, tāpat liels skaits
valstspiederīgo uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne visur
nodrošināta vides pieejamība, arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti vai
pašvaldību kļūst ērtāka.
Vienlaikus atgādinām, ka šobrīd Personu apliecinošu
dokumentu likums personas apliecību kā obligātu
vispārējā gadījumā paredz ar 2023. gada 1. janvāri.
Tas nodrošinās vēl plašāku kvalificēto paaugstinātas
drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļu pieejamību
sabiedrībā.
Aija Ose,
Valmieras novada pašvaldība

AKTUĀLI

Sedas namus apsaimniekos
SIA “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS”
Valmieras novada Sedas pilsētas namus pēc iedzīvotāju aptaujām, rīkotām
kopsapulcēm un atbilstoši māju iedzīvotāju balsojumam no 1. septembra apsaimniekos 100 % pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”.
Iepriekš Sedā namus apsaimniekoja SIA “Jumis”. Vēl šobrīd tiek rīkotas dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces, kurās tiek uzklausīti Sedas iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi, kas tiks ņemti vērā turpmākajā sadarbībā.
Apsaimniekotāja nomaiņa ir jauna iespēja padarīt Sedas pilsētu par pievilcīgu
vietu dzīvošanai. Pilsētā ir pieejams brīvs dzīvojamais fonds. Pilnveidojot esošos
resursus, iedzīvotāju ieinteresētību un apzinīguma līmeni maksājumu veikšanā, šīs
jaunās pārmaiņas varētu nest labākus rezultātus.
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” ir pieredze namu apsaimniekošanā vairāk nekā
20 gadu garumā, tā šobrīd ir vadošā namu apsaimniekošanas sabiedrība Valmieras
novadā. Sabiedrības apsaimniekošanā ir 94 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, četras
pašvaldībai piederošās, privatizācijai nenododamās daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un 14 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļu īpašnieki nav izvēlējušies pārvaldnieku. SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” piedāvā ilgtspējīgus un profesionālus kopīpašuma pārvaldīšanas un namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un iespējas.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība

Pateicība
Biedrības “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa 14. augustā ar maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, tajā skaitā divām ukraiņu
ģimenēm, pavadīja brīnišķīgu dienu Vitrupes pludmalē.
Liels paldies Jānim Bikiņam, SIA
“WOLTEC” padomes priekšsēdētājam, un Andžam Zanderam, uzņēmējam Jērcēnu pagastā, kuri finansiāli sedza autobusa izmaksas!
Paldies Eiropas Parlamenta deputātei Inesei Vaiderei, kura šo
pasākumu atbalstīja, dāvājot gan
pludmales spēles, gan piemiņas
veltes bērniem un ģimenēm, kuras
brauca uz jūru!
Paldies mūsu šoferim Agrim,
kurš, kā vienmēr, bija smaidīgs un
atsaucīgs!
Velga Graumane,
Biedrības “Glābiet bērnus” Strenču
nodaļas valdes priekšsēdētāja

Bezmaksas braucieni Valmieras novada
skolēniem
BEZMAKSAS BRAUCIENI VALMIERAS PILSĒTAS
MARŠRUTU AUTOBUSOS
Valmieras novada pašvaldības dome 28. jūlija sēdē lēma,
ka no 1. septembra Valmieras novadā dzīvojošiem skolēniem
braukšana Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs bez
maksas. Skolēnam, iekāpjot pilsētas maršruta autobusā, būs
elektroniski jāreģistrējas, pieliekot jaunā dizaina skolēnu
apliecību pie elektroniskā datu nolasītāja.
Jaunā dizaina skolēnu apliecību skolēni saņems konkrētajā
izglītības iestādē, sākot no 1. septembra.
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā” nosaka,
ka bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos no
1. septembra varēs braukt Valmieras novada administratīvajā
teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un
profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot
skolēnu apliecību. Grozījumu mērķis ir noteikt vienotu
braukšanas maksas atvieglojumu sniegšanu Valmieras novada
administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu skolēniem.
Jāpiemin, ka tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas
maršrutu autobusos ir arī bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās
izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri
atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās
vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā
arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai;
Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus
dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras no-

vada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti;
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Valmieras novada pašvaldība ir izsniegusi personalizētu braukšanas karti.

BEZMAKSAS BRAUCIENI REĢIONĀLĀS NOZĪMES
AUTOBUSU MARŠRUTOS
No 1. septembra ārpus Valmieras pilsētas dzīvojošajiem
skolēniem mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu
maršrutu tīklos būs nodrošināti bezmaksas braucieni nokļūšanai uz Valmieras novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi
un atpakaļ mājās. Būs jāuzrāda jaunā dizaina skolēnu apliecība.
Jaunā dizaina skolēnu apliecību skolēni saņems konkrētajā
izglītības iestādē, sākot no 1. septembra.
Noteikumi nosaka, ka bez maksas reģionālās nozīmes
maršrutu tīklā varēs braukt Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes
un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot skolēnu apliecību. Par šiem skolēniem izglītības iestāde
būs sniegusi ziņas pārvadātājam, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas, kā arī braucienu skaitu dienā.
Ja skolēna apliecībā nav reģistrētas ziņas par iekāpšanas
un izkāpšanas pieturu, skolēns (ja sasniedzis 18 gadu vecumu) vai viņa likumiskais pārstāvis līdz katra mēneša 10. datumam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu, pievienojot
skaidri salasāmas braukšanas biļetes par pagājušo mēnesi,
kā arī norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un
attiecīgā mēneša braukšanas izdevumu kopsummu. Savukārt
izglītības iestāde veic kompensācijas izmaksu.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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SABIEDRĪBA

Pašvaldība finansēs
sabiedrībai nozīmīgus
projektus Valmieras
novadā

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus dzīves kvalitātes un dzīvesvides
uzlabošanā, Valmieras novada pašvaldība aicina Valmieras novada
biedrības, nodibinājumus un neformālās iedzīvotāju grupas pieteikt sabiedrībai nozīmīgus projektus iedzīvotāju iniciatīvu projektu
konkursā.
Projektu konkursa saistošie noteikumi ir apstiprināti pašvaldības domes 30. jūnija sēdē, kā arī ir saņemts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums. Pieteikšanās izsludināta līdz 15. septembrim. Konsultācijas projekta sagatavošanas
jautājumos iespējams saņemt, sazinoties ar pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci, attīstības plānotāju Līgu
Bieziņu pa tālr. 26495997 vai e-pastā liga.biezina@valmierasnovads.lv.
“Projektu konkurss būs viens no instrumentiem, lai veicinātu
iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu vietējo kopienu vajadzību risināšanā ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti. Pašvaldības mērķis ir
stiprināt Valmieras novada kopienu attīstību, ko vieno kopīga dzīvesvieta, sociālā identitāte vai intereses. Mums ir svarīgi veicināt sadarbību starp pašvaldību un neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām,
nevalstiskajām organizācijām, kā arī piesaistīt vietējos resursus un
brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos, kur viens no sadarbības veiksmes faktoriem ir kopienas, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus savas ilgtspējas nodrošināšanai,” iedzīvotāju kopienu
nozīmi pamato L. Bieziņa.
Pašvaldības finansējumu piešķirs projektiem, kuri:
♦veicinās zināšanu, prasmju un iemaņu ienākšanu kopienā un nodošanu citiem;
♦veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pārnesi, integrēšanu mūsdienās;
♦stiprinās dažādu sociālo, vecuma, politisko u.c. grupu integrāciju;
♦uzlabos kopienas iekšējās informācijas apriti;
♦piedāvās brīvā laika pavadīšanas daudzveidības un kvalitātes
uzlabošanu;
♦veicinās drošas un sakārtotas vides veidošanos Valmieras novadā;
♦stiprinās kopienas pašorganizēšanās spēju iekšējo krīžu novēršanai un problēmsituāciju risināšanai;
♦īstenos idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus un pilsoniski aktīvus iedzīvotājus Valmieras novadā;
♦stiprinās kopienas identitātes apzināšanos;
♦veicinās kopienai nozīmīgas sociālās un tehnoloģiskās inovācijas.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt Valmieras
novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kā arī fizisku personu
neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi dalībnieki un kuri konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos
novada administratīvajā teritorijā.
Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu,
kura finansējuma apmērs nebūs lielāks par 1000 EUR. Slēdzot līgumu
ar pašvaldību un saņemot finansējumu, pretendents pats apņemsies plānotās aktivitātes pilnībā ieviest un par izdarīto atskaitīties
pašvaldībai.
Plašāka informācija, konkursa pieteikuma veidlapa un nosacījumi
ir pieejami pašvaldības mājaslapas valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss”. Saistošie
noteikumi ir pieejami vietnē likumi.lv.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Nāc un atstāj
savu nospiedumu
jau septembra
domradēs!
Jau septembrī Valmieras novada fonds (VNF)
turpina aizsākto tradīciju, un šī rudens pirmās
deviņas domrades – iedzīvotāju tikšanās, notiks
Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču apvienību kultūras un tautas namos, bibliotēkās, muižā un tautskolā. Domradēs
ļausim vaļu idejām, ierosinājumiem, lai rastu
lieliskas iespējas līdzdarboties savas apkaimes
dzīves uzlabošanā un pilnveidošanā. Brenguļu,
Kauguru un Trikātas apvienībā un Valmieras
pilsētā domrades norisināsies oktobrī.
Iepriekšējos gados rīkotajās domradēs Valmieras novada fonds sadarbībā ar Valmieras
novada pašvaldību ir palīdzējis dzimt jaunām idejām un aktivizēties dažādiem domu aizmetņiem
visā Valmieras novadā. Šogad aicināsim dalīties
un paust gandarījumu par jau paveikto, iedvesmojot citus apkaimju iedzīvotājus aktīvai rīcībai.
Kopīgi domāsim, kā celt savas vietas vērtību, uzklausīsim stāstus par unikālo, autentisko katrā
Valmieras pagastā un pilsētā, lai turpinātu tās uzturēt un spodrināt. Visbeidzot, izstrādāsim katras
apkaimes vīziju, kas vienos iedzīvotājus tālākai
darboties gribai.
Kā iepriekš, domradēs izskanējušās un vislielāko popularitāti guvušās idejas gūs papildu
punktus, iesniedzot ideju pieteikumu VNF projektu konkursā “Sev, tev, novadam”!
Septembrī domrades notiks:
♦Ķoņu pagasta tautas namā – 7. septembrī
plkst. 11.00;
♦Naukšēnu Kultūras namā – 7. septembrī
plkst. 15.00;
♦Sēļu muižā – 8. septembrī plkst. 10.00;
♦Sedas Kultūras namā – 9. septembrī
plkst. 18.00;
♦Rencēnu pagasta kultūras namā – 13. septembrī plkst. 18.00;
♦Lodes Kultūras namā – 15. septembrī
plkst. 10.30;
♦Ipiķu Pagasta bibliotēkā – 15. septembrī
plkst. 15.00;
♦Rūjienas Tautskolā – 21. septembrī plkst. 10.30;
♦Vaidavas pagasta bibliotēkā – 26. septembrī
plkst. 18.00.
Uz tikšanos jau drīz mūsu Valmieras novadā!
Papildu informācija – Patricija Siliņa, VNF
vadītāja, tālr. 26399772, e-pasts patricija.silina@
vnf.lv, mājaslapa: vnf.lv

Patrīcija Siliņa,
Valmieras novada fonds

SABIEDRĪBA

Telpas pasākumiem
Valmieras pārstāvniecībā
Rīgā
Valmieras pārstāvniecībā Rīgā
pieejamas telpas pašvaldības, Valmieras novada uzņēmēju, sporta,
kultūras, izglītības jomu un radošo
industriju pārstāvju reprezentācijas
pasākumiem, preses konferencēm,
sanāksmēm ar Valmieras novada
vadības pārstāvjiem, esošajiem un
potenciālajiem sadarbības partneriem, klientiem, kultūras, izglītības
un sporta dzīves aktīvistiem, Rīgā
studējošiem valmieriešiem u.c.
Valmieras novada uzņēmēji, iedzīvotāji, bijušie, esošie un topošie
iedzīvotāji, novada draugi un
visi, kam rūp Valmieras novada
attīstība, laipni aicināti izmantot
Valmieras pārstāvniecības viesmīlību un iedvesmojošo vidi darbam,
talantu piesaistei un radošu, drosmīgu ideju radīšanai.
TELPA SAPULCĒM, SEMINĀRIEM,
INTERVIJĀM:

♦Telpas kapacitāte – 10 personas;
♦Galds un 10 krēsli;
♦Gaisa kondicionieris;
♦Bezvadu internets;
♦Kafija, tēja, dzeramais ūdens;
♦Gāzēts un negāzēts Valmieras
minerālūdens.
PĀRSTĀVNIECĪBAS PRIEKŠTELPA
NELIELĀM PREZENTĀCIJĀM,
PRESES KONFERENCĒM UN
CITIEM PASĀKUMIEM:

♦Telpas kapacitāte – 20 personas;
♦Apmeklētāju dīvāni, divi kafijas
galdiņi;

♦Seši krēsli (pielāgojams līdz 20);
♦TV ekrāns;
♦Klientu apkalpošanas lete un
darba galds;
♦Bezvadu internets;
♦Bukletu stends;
♦Kafija, tēja, dzeramais ūdens;
♦Gāzēts un negāzēts Valmieras
minerālūdens.
LOKĀCIJA:

Vecrīga, 11. novembra krastmala
29, 1. stāvs.
NOKĻŪŠANA:

♦Publiskā transporta pietura
100 m;
♦Rīgas Starptautiskā autoosta
800 m;
♦Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija
1,2 km;
♦Rīgas lidosta 10,4 km.
MAKSAS AUTOSTĀVVIETA:

11. novembra krastmalā un stāvlaukumā pie Peldu un Kungu ielas
krustojuma.
Lai veiktu telpu rezervāciju, aicinām sazināties pa e-pastu: par
stavnieciba@valmierasnovads.lv
vai tālr. 26620022.
VALMIERAS PĀRSTĀVNIECĪBAS
DARBA LAIKS:

♦Pirmdiena: plkst. 8.00–18.00;
♦Otrdiena–ceturtdiena: plkst. 8.00
–17.00;
♦Piektdiena: plkst. 8.00–16.00.

Aicinām pieteikt
Goda un Gada
Valmieras
novada cilvēkus
Paldies kā ievārījums pielipinās smaidam,
tas prot aizķet mirkli, uz brīdi to pieturot, un
tad kā pieneņpūku mākoni pasviež gaisā – lai
lido un sakņojas.
Pasniedzot apbalvojumus “Valmieras novada Goda cilvēks” un “Valmieras novada Gada
cilvēks”, pateiksimies un godināsim līdzcilvēkus
par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu
darbu, Valmieras pilsētas un novada attīstības
veicināšanu.
Kandidātus aicinām pieteikt līdz 5. septembrim. Pieteikumu elektroniski iespējams
aizpildīt Valmieras novada mājaslapā valmieras
novads.lv vai sūtot e-pastā info@valmieras
novads.lv, vai rakstiski visos Valmieras novada klientu apkalpošanas centros un Valmieras
novada bibliotēkās. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, kā arī pieteicēja vārds,
uzvārds un kontaktinformācija. Tāpat jābūt pievienotai norādei, kurā kategorijā kandidāts tiek
izvirzīts – Valmieras novada Goda cilvēks vai
Valmieras novada Gada cilvēks.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svētku
norisē 19. novembrī.
Apbalvojumu “Valmieras novada Goda
cilvēks” piešķir par sevišķiem nopelniem Valmieras novada vai atsevišķu Valmieras novada
vietu labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan
atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt gan Valmieras
novada iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo
un darbojas citviet Latvijā vai ārzemēs.
Apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā
darbā, vērtējot pagājušajā gadā sasniegto.
Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt tikai
Valmieras novada iedzīvotāji.
Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības
nolikumam (skatāms mājaslapas valmieras
novads.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Dokumenti”)
“Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” pieteikumus izvērtēs pašvaldības
domes apstiprināta Komisija.
Apbalvojumu saņēmējiem pasniegs Valmieras novada pašvaldības atzinības rakstu un
īpaši izgatavotu piemiņas nozīmīti, kas ataino
Valmieras novada ģerboni.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Sveicam Juri Federu Piešķirts finansējums
sakrālā mantojuma
102. dzimšanas
saglabāšanai un
dienā!
5. augustā mūsu novadnieks Juris Feders atuzturēšanai
zīmēja 102. dzimšanas dienu. Jubilārs svētkos priecājās par saņemtajiem ziediem, dāvanām, spēka un
veselības vēlējumiem no tuviniekiem, kaimiņiem un
draugiem.
Juris līdz deviņu gadu vecumam dzīvojis Lēdurgā,
pēc tam ģimene pārcēlusies uz Majoriem. Dzīves līkloči
ne vienmēr bijuši saulaini, jo ir piedzīvots izsūtījums
uz Sibīriju, taču, 1946. gadā atgriežoties dzimtenē, viņš
nonācis Valmieras pusē. Lielāko mūža daļu, pat līdz
73 gadu vecumam, strādājis par vetārstu un rūpējies
arī par vietējo kolhoza saimniecību mājlopiem un zirgiem. Kā saka pats jubilārs – darbs esot bijis grūts, taču
skaists.
Mūža lielākā aizraušanās Jurim ir medniecība, bijis medību kolektīva “ATU” biedrs un vēl pat savos
deviņdesmit gados devies medībās. Pašlaik jubilārs
savas dienas pavada Valmieras pagastā un aktīvi seko
līdzi visam, kas notiek pasaulē. Pārvaldot vācu un angļu valodu un skatoties raidījumus ne tikai latviski,
bet arī angliski, Juris ir zinošs par visu svarīgāko.
Apsveikt dzimšanas dienas gaviļnieku bija ieradusies arī Valmieras novada pašvaldības Burtnieku
apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa un Sociālā darba nodaļas darbiniece Sanita Dārziņa-Švalbe.
Vēlam jubilāram nerimstošu dzīvesprieku un stipru
veselību!
Aija Kleimane,
Valmieras novada pašvaldība

No kreisās puses: Kristīne Auziņa, Juris Feders,
Sanita Dārziņa-Švalbe.
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Dikļu evaņģēliski luteriskā baznīca
Maijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti noteikumi, kas nosaka
kārtību, kādā pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu valsts, reģiona
vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, kapelu,
lūgšanu namu, kapliču, reliģisko rituālu priekšmetu un tradicionālo konfesiju dievnamu saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā.
Pašvaldība saņēma 13 projektu pieteikumus no reliģiskām
organizācijām, kuru īpašumā
vai valdījumā atrodas Valmieras
novada teritorijā esošs valsts,
reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis
vai tradicionālās konfesijas dievnams.
Finansiālu atbalstu pasākumu
rīkošanai saņēma 11 projekti
par kopējo summu 84 000 EUR:
♦Ēveles evaņģēliski luteriskā
draudze – jumta lubiņu nomaiņai un ēkas četru stūru
protezēšanai, piešķirtā finansējuma apmērs – 10 415 EUR;
♦Dikļu evaņģēliski luteriskā
draudze – durvju nomaiņai,
3000 EUR;
♦Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze
– dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 9470 EUR;
♦Matīšu Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze –
ūdensvada izbūvei (arheo-

loģiskai izpētei), 8850 EUR;
♦Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze – solu un grīdas remontam, 9470 EUR;
♦Valmieras Sirdsskaidrā Sergeja Radoņežas pareizticīgo
draudze – dievnama ēkas
uzturēšanas izdevumiem,
9470 EUR;
♦Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze – altārtelpas sienas atjaunošanai, 8370 EUR;
♦Valmieras Romas katoļu draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 8050 EUR;
♦Rūjienas Svētā Bērtuļa
evaņģēliski luteriskā draudze – ērģeļu restaurācijai,
7576 EUR;
♦Mazsalacas Svētās Annas
evaņģēliski luteriskā draudze
– logu nomaiņai, 6629 EUR;
♦Trikātas evaņģēliski luteriskā draudze – notekcauruļu
nomaiņai, jumtiņa remontam, 2700 EUR.
Apstiprinātos projektus realizēs Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
līdz 2022. gada beigām.
Projektu vērtēšanas protokols ir pieejams pašvaldības
mājaslapā valmierasnovads.lv,
sadaļā “Projekti” – “Valmieras
novada pašvaldības projektu
konkursi”.
Elīna Upīte
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība

INFRASTRUKTŪRA

Nojaukti bīstamie ēkas pamati Jumaras ielā 19
Šī gada jūnijā un jūlijā tika demontēti padomju laikā nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas pamati Jumaras ielā 19.
Valmieras pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 28. marta rīkojumu, ieguva īpašumā
zemes gabalu Jumaras ielā 17, kas iepriekš piederēja valstij.
Nekustamais īpašums bija apgrūtināts, jo tajā atradās zemes
īpašniekam nepiederošas būves daļa – dzīvojamās mājas
pamati (ēkas adrese – Jumaras iela 19).

Pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija jau 2013. gada septembrī pieņēma lēmumu, ar kuru, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums nav
sakārtots, klasificēja objektu kā vidi degradējošu būvi.
Lai novērstu apdraudējumu cilvēku drošībai un Valmieras
pilsētvides ainavas degradāciju, 2019. gada 28. novembrī
Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma
uzdot īpašniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, veikt objekta Jumaras ielā 19 norobežošanu, lai nodrošinātu tā nepieejamību
nepiederošām personām, kā arī uzdeva īpašniekam veikt objekta nojaukšanu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.
Pašvaldība brīdināja īpašnieku, ja šī lēmuma noteiktajos
termiņos viņš nepilda kādu no lēmuma noteiktajām darbībām, tad saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 369.
pantu pašvaldība organizēs šī lēmuma piespiedu izpildi ar
aizvietotājizpildes palīdzību, uzliekot tās izpildes izmaksas objekta īpašniekam.
2020. gada martā pašvaldībā tika saņemts nekustamā
īpašuma Jumaras ielā 19 īpašnieka pārstāvja piedāvājums
atsavināt nekustamo īpašumu. Līdz 2020. gada 30. novembrim
īpašniekam bija jāsakārto saistības un jānovērš šķēršļi, kas
neļāva pašvaldībai šo vidi degradējošo būvi iegādāties. Noteiktajā termiņā būves īpašnieks nebija veicis nepieciešamās

darbības būves atsavināšanai, kā arī novērsis būves bīstamību, tāpēc no 2020. gada 30. novembra tika uzsāktas darbības 2019. gada 28. novembra Valmieras pilsētas pašvaldības
lēmuma Nr. 348 “Par būves piespiedu sakārtošanu” piespiedu
izpildei.
2021. gadā tika izstrādāts būvprojekts pamatu nojaukšanai. Tā autors ir Egīls Jansons, Valmieras novada pašvaldības
būvinženieris, kurš pats deviņdesmito gadu sākumā ir piedalījies ēkas pamatu būvniecībā.
“Ēkas būvniecība Jumaras ielā 19 tika uzsākta 1991. gadā.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas valstī bija smaga ekonomiskā krīze, tādēļ nama būvniecība tika pārtraukta. Gadu
gaitā laikapstākļu ietekmē ēkas pamati kļuva arvien bīstamāki. Cokola konstrukcija bija projektēta tā, ka vertikālos blokus
pēc ēkas pabeigšanas no ārpuses balstīs grunts uzbērums.
Taču brīvi stāvošos blokus nekas nebalstīja, tādēļ konstrukcija
jebkurā mirklī varēja sagāzties, aprokot bezpajumtniekus un
bērnus, kuri tur bieži mēdza uzturēties. Turklāt ēkas pamatos
mitinājās čūskas. Piegulošā teritorija bija apaugusi ar krūmiem
un pārvērsta par nelegālo izgāztuvi,” stāsta Egīls Jansons.

Vidi degradējošas vai graustu stāvoklī esošas ēkas un būves,
kā arī nekoptus īpašumus apzina un izvērtē Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas
komisija.
“Līdz pašvaldību reformai jau bija apzināta situācija Valmierā un daļēji arī bijušajos novados. Jaunizveidotās komisijas
uzdevums ir šo darbu veikt visā novadā. Tas nebūs viegls un
ātrs darbs, jo šādu nesakopto objektu pašvaldības teritorijā ir
daudz,” atzīst Jolanta Brūniņa, Valmieras novada Būvvaldes
vadītāja.
Dzintars Močs,
Valmieras novada pašvaldība

Ēkas jānodod ekspluatācijā līdz 1. oktobrim
Būvniecības likums nosaka maksimālo būvdarbu termiņu – astoņi gadi. Visas būves, kuru celtniecība sākta pirms
2014. gada 1. oktobra, būvdarbu pabeigšanas termiņu skaita no šī datuma, tātad ēkas ekspluatācijā jānodod līdz 2022.
gada 1. oktobrim. Ja ēka ekspluatācijā netiks nodota, tad tās
īpašniekam var piemērot paaugstināta nekustamā īpašuma
nodokļa likmi: 3 % no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, kas
tiek maksāta līdz brīdim, kad objekts tiek nodots ekspluatācijā.
Lai nodotu dzīvojamo ēku ekspluatācijā, būvvaldē
jāiesniedz dokumenti, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punkts.
Dokumentu nozaudēšanas vai kādu citu iemeslu gadījumā būvvalde pēc būvniecības ierosinātāja lūguma ir tiesīga

izsniegt gan būvatļaujas, gan būvprojekta apliecinātu kopiju
eksemplārus, ja šāda dokumentācija ir būvvaldes rīcībā.
Ja līdz 2022. gada 1. oktobrim nav iespējams ēku nodot
ekspluatācijā, var pagarināt būvatļaujas maksimālo būvdarbu
veikšanas ilgumu. Būvniecības ierosinātājam jāvēršas būvvaldē ar iesniegumu pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu,
iesniegumam pievienojot aktuālo ēkas kadastrālo uzmērīšanas
lietu, ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījumu plānu, kā arī uz pieprasītā pagarinājuma termiņa
spēkā esoša būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var saņemt konsultāciju Valmieras novada Būvvaldē, tālr. 64207155, e-pasts: buvval
de@valmierasnovads.lv.
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Uzzini – lietotne
"Laipa Plus"
No 2022. gada 22. augusta Valmieras novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes
attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod
iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma
un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Mums
kā pašvaldību atkritumu apsaimniekotājam ir būtiski ne tikai
nodrošināt un attīstīt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, bet spert soli tuvāk efektīvā tehnoloģiju izmantošanā un dalīties ar atbildīgajiem speciālistiem pašvaldībā
ar informāciju par aktuālo situāciju ar noslēgtajiem atkritumu
apsaimniekošanas līgumiem. Tas dod iespēju daudz efektīvāk
un straujāk virzīties uz sakārtotu un ilgtspējīgu vidi. Jau kopš
2015. gada pašvaldību rīcībā ir līgumu tiešsaistes sistēma
“Laipa”, kas pašvaldībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkritumu
apsaimniekošanas līgumu kontroli savā administratīvajā
teritorijā un ir atbalsts gadījumu, kad atkritumu maisi nonāk
dabā un citās neatbilstošās vietās, mazināšanai. Savukārt,
apmeklējot jaunizveidoto “Laipa Plus” lietotni, aktuālo
situāciju par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas
līgumiem varēs uzzināt ikviens iedzīvotājs Valmieras novadā.”
Mūsdienīga interaktīvā lietotne “Laipa Plus” ir papildu rīks,
kā uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību
pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tā atrodas interneta
adresē zaao.lv/laipaplus vai ZAAO mājaslapā zaao.lv pirmajā
lapā zem pogas “Laipa Plus”, kā arī Balvu, Cēsu, Limbažu,
Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadu mājaslapās.
Kartē punkti attēloti pēc katra konteinera atrašanās GPS
koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts
atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz katras ēkas.
Atskatoties uz līdzšinējās līgumu tiešsaistes sistēmas
“Laipa” darbību, redzam, ka tā ir būtiski ļāvusi palielināt
noslēgto līgumu skaitu – pilsētu teritorijās noslēgto līgumu
skaits tuvojas 95 %, savukārt lauku teritorijās – 85 %.
Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Jānis Kaibe: “Vides jautājumi Valmieras novadā ir būtiski, un interaktīvā lietotne “Laipa Plus” ir noderīgs, mūsdienīgs
un funkcionāls rīks, ar kura palīdzību uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Valmieras novadā. Atzinīgi
vērtēju lietotnes datu pieejamību trešajām personām, kas var
kalpot kā pamudinājums iedzīvotājiem pievienoties atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, jo neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana apdraud ne tikai vidi, bet arī cilvēku dzīvību un
veselību, kā arī citu personas mantu.”
Pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai
pārvaldītājiem ir pienākums iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuriem līgums nav
noslēgts, pašvaldības izsaka brīdinājumu un aicina iesaistīties
pašvaldības sistēmā, nodrošinot likumīgu atkritumu
apsaimniekošanu.
Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli veic Valmieras
novada pašvaldības policija, kuru iedzīvotājiem lūgums
informēt par pamanītajiem pārkāpumiem pa tālruni 8484.
Līguma noslēgšanu var pieteikt ZAAO pa tālr.
64281250 (taustiņš 4), rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv
(jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese, līgumslēdzējs,
kontaktinformācija) vai aizpildot pieteikumu uzņēmuma
mājaslapā zaao.lv, sadaļā “Pieteikt pakalpojumu”. Līguma
parakstīšana notiks pa pastu vai ar elektronisko parakstu.
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”
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GNP dabas aizsardzības
plāna projekta
sabiedriskā apspriešana
Aicinām piedalīties Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskajā apspriešanā, kuru
uzsāks augustā. Plānots, ka septembra sākumā tiks organizētas sešas klātienes sanāksmes, kuras norisināsies Siguldas,
Cēsu un Valmieras novados. Dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmju norises vietas un
laiks tiks publicēts dabas plāna izstrādātāja interneta vietnē
environment.lv, Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē daba.gov.lv un novadu pašvaldību mājaslapās. Aicinām
sekot līdzi jaunumiem!
Dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķis ir, saskaņojot
dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, zemes īpašnieku,
reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas
vērtību saglabāšanu. Dabas aizsardzības plānu izstrādā laika
periodam no 2023. līdz 2035. gadam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laikā klātesošos iepazīstinās ar Gaujas Nacionālā parka izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas
vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, ar priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai, teritorijas funkcionālajam
zonējumam, kā arī ar piedāvāto individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu projektu.
Aicinām iepazīties ar dabas aizsardzības plāna projektu,
sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu gan klātienē, sanāksmju
laikā, gan rakstiski! Priekšlikumus un komentārus par dabas
aizsardzības plānu rakstiski būs iespējams sūtīt izstrādātājiem līdz 2022. gada oktobra sākumam uz pasta adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai e-pasta adresi gauja@environment.lv. Priekšlikumu sniegšanas termiņš tiks precizēts pēc
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. Ar dabas aizsardzības
plāna projektu klātienē būs iespējams iepazīties novadu
pašvaldībās, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādātāju interneta vietnē environment.lv.
Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir
vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā.
2004. gadā Gaujas Nacionālais parks iekļauts Eiropas nozīmes
aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Šobrīd Gaujas Nacionālā parka teritorijā spēkā ir Gaujas nacionālā parka likums (pieņemts 2009. gada 30. aprīlī) un 2012. gada 2. maija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 “Gaujas nacionālā parka
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”). Atbilstoši esošajai likumdošanai dabas aizsardzības plānu apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
un tam ir rekomendējošs raksturs. Ir jāņem vērā, ka ar dabas
aizsardzības plāna apstiprināšanu izmaiņas normatīvajā regulējumā (t.sk. teritorijas funkcionālais zonējums un nosacījumi zonās) nestājas spēkā uzreiz, bet grozījumus likumā un
individuālajos aizsardzības un izmantošanas nosacījumos
atbildīgā ministrija virza uz Ministru kabinetu, pirms tam vēlreiz informējot zemes īpašniekus.
Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV1010, tālrunis: 67242411, elle@environment.lv, environment.
lv).
Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, ko
īsteno ar ES Kohēzijas fonda (85 %) un Latvijas valsts (15 %)
atbalstu.
Baiba Paegle,
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

VIDE

Burtnieku ezers un tā publisko atpūtas zonu
izmantošana
Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Pa plašo ezera
akvatoriju ikdienā pārvietojas ne tikai ar laivām, bet arī ar vēja
dēļiem, ūdens motocikliem, kruīza kuģīti, SUP dēļiem u.c. Ja
ezerā vietas pietiek visiem, tad lielākās domstarpības rodas
krastā. Lai savienotu dažādās atpūtnieku intereses, Valmieras
novada pašvaldības dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”. Tie nosaka kārtību, kādā Burtnieku ezerā un piekrastes
zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama
būvniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, prasības
publisko atpūtas zonu izmantošanai, kā arī vietas, kur veicama
zveja un zivju izkraušana.
Noteikumos ir iestrādātas vairākas praktiskas nianses, ar
kurām aicinām iepazīties pirms došanās uz ezeru, lai nerastos
lieki pārpratumi.
PAR KUĢOŠANAS LĪDZEKĻU UN PELDLĪDZEKĻU
NOLAIŠANU ŪDENĪ
Automašīna Burtnieku ezera krastā pie laivu kanāliem
drīkst atrasties tikai uz to laiku, kamēr kuģošanas līdzeklis vai
peldlīdzeklis tiek nolaists ūdenī. Pietauvojot, nolaižot ūdenī
vai izceļot krastā kuģošanas līdzekli vai peldlīdzekli, automašīna nedrīkst atrasties ūdenī.
Aicinām ievērot Burtnieku ezera publiskajās atpūtas zonās
uzstādītās ceļazīmes, kas izvietotas, gan ievērojot vides
aizsardzības prasības, gan domājot par ērtu infrastruktūras
izmantošanu visiem publisko atpūtas zonu lietotājiem.
ŪDENS SATIKSMES DALĪBNIEKIEM
Maksimālais kuģošanas ātrums publisko atpūtas zonu tuvumā ir 5 km/h (2,7 mezgli). Ar kuģošanas līdzekli no ezera
puses aizliegts tuvoties publiskajai atpūtas zonai līdz 10 metriem pirms publiskās atpūtas zonas norobežojošām bojām,
izņemot ārkārtas situācijas.
Ūdens satiksmes dalībniekiem ir aizliegts:
♦izmantot nereģistrētus kuģošanas līdzekļus, tai skaitā airu
laivas;
♦Nogremdēt ezerā kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai
mehāniskos transporta līdzekļus.
Ezerā vai tiešā tā tuvumā notiekošu publisku pasākumu vai
ūdens sporta sacensību norises laikā pašvaldība var ierobežot
vai aizliegt kuģošanas satiksmi, informējot par satiksmes ie-

robežojumu vai aizliegumu vismaz piecas darba dienas iepriekš, publicējot informāciju valmierasnovads.lv.
PAR KUĢOŠANAS LĪDZEKĻU UN PELDLĪDZEKĻU
NOVIETOŠANU
Lai novietotu peldlīdzekli vai kuģošanas līdzekli Burtnieku
centra kanālā vai/ un Matīšu kanālā, nepieciešams iesniegt
pašvaldībā aizpildītu iesnieguma veidlapu.
Jāņem vērā, ka katrs īpašnieks kuģošanas līdzekļu stāvvietā var izvietot divus kuģošanas līdzekļus vai peldlīdzekļus (airu
laiva, SUP dēlis u.tml.). Bez saskaņojuma tos var novietot uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot informāciju par novietošanas
laiku un īpašnieka kontaktinformāciju.
REKREĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM
Kuģošanas līdzekļiem un peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti
jebkāda veida komercdarbības veikšanai, pa Burtnieku ezeru
atļauts kuģot, saņemot pašvaldības saskaņojumu.
Tāpat komercdarbības veicēja pienākums ir nodrošināt
kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu, kā arī jebkura cita iznomāta inventāra lietotāja instruēšanu par drošības prasībām, kā arī
informēt par Valmieras novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu” prasībām.
Jāatceras, ka, izvietojot pakalpojumu sniegšanai paredzētas būves (laipas, piestātnes, peldbūves u.tml.) uz pašvaldībai
piederošas zemes, nepieciešams saskaņot to novietojumu
ar pašvaldību, kā arī slēgt nomas līgumu. Būves īpašniekam
ir pienākums nodrošināt būves un tās apkārtnes uzturēšanu
kārtībā.
DROŠĪBA
Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai situācijām, kas
var apdraudēt kuģošanas satiksmi, jāziņo, zvanot PA vienoto
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai pašvaldības
policijas operatīvās informācijas centra numuru 8484.
Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par
Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”
lasāmi likumi.lv.
Evija Ozola,
Valmieras novada pašvaldība

Izveidota apstādījumu datu lietotne
Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļa novada teritorijā veic apstādījumu novērtēšanu. Lai izveidotu un saglabātu apsekojuma datus, radīts
inovatīvs risinājums – izveidota lietotne ArcGIS Online vidē.
Lietotnē eksperta darba rezultātā ievadīti dati jau par Valmieras pilsētas Austrumu, Jaunzemju un Palejas ielu apstādījumiem.
Iveta Ence, Dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja, atzīst, ka lietotne lieliski atvieglos turpmāko sadarbību
ar arboristiem ielu stādījumu kopšanā: “Pateicoties jaunizveidotajai lietotnei, koku apsekošanas un kopšanas process norit operatīvāk. Lietotne lieliski palīdzēja arī sekot
tiešsaistē eksperta darbam, datu ievadīšanas procesa laikā
vērojot darba progresu. Nepieciešamības gadījumā lietotnē esošo datu bāzi iespējams papildināt.”

Mārtiņš Ķibers, Valmieras novada pašvaldības
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists, stāsta:
“Ievadītos datus iespējams filtrēt, meklēt caur saraksta logu
ar pievienoto aprakstu un koka fotoattēlu, attēlot diagrammās, grafikos un statistikas indikatoros, kā arī izeksportēt,
piemēram, Excel tabulā. Vienkopus redzami un ērti izmantojami dati par koku sugām, to vecumu, esošo stāvokli, vitalitāti un citiem parametriem.”
Arī par nākamajiem apstādījumu apsekojumiem
novadā tiks veidotas šādas datu bāzes, kas atvieglos apstādījumu kopšanas darbu.
Ginta Gailīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Bērnu interešu izglītība –
izdevumi, par kuriem
var atgūt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma
nodokli
Tuvojoties jaunajam mācību gadam un atsākoties arī dažādām interešu
nodarbībām, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, iesniedzot
gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu
pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas gada
laikā tiek samaksāta par bērnu (līdz 18 gadu vecumam) interešu izglītību.
Visu 2022. gadu vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējiem trim gadiem, pievienojot tai attiecīgajā gadā veiktos maksājumus
par izglītību (tajā skaitā, bērnu interešu izglītību), ārstniecību un citiem
attaisnotajiem izdevumiem.
VID aicina vecākus vai citus ģimenes locekļus arī šogad, maksājot par
bērnu interešu izglītību, uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.
Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības
iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības
izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.
Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības
iestāde, pieejama Izglītības iestāžu reģistrā viis.gov.lv. Savukārt par
pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.
Atgādinām, ka maksājumu apliecinošajam dokumentam obligāti ir
jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods),
un jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa nosaukums).
Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir
jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs
un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā,
norēķinoties par interešu izglītību.
Atgādinām, ka attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā
skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo
izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2021. gadā ir 600 EUR. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu, no šīs summas var saņemt
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu 20 % apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 600 EUR,
izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem.
Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un
pārcelts automātiski.
Lai gada laikā saņemtie čeki, kvītis un citi maksājumu dokumentu
par attaisnotajiem izdevumiem nepazustu, neizbalētu vai citādi neietu
zudumā un, sākot ar nākamā gada martu, tos ātri un ērti varētu pievienot gada ienākumu deklarācijai, aicinām izmantot speciāli tam radīto bezmaksas mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”. Tajā var pakāpeniski visa gada laikā uzkrāt čeku, kvīšu un citu maksājumu dokumentu
fotogrāfijas un to aprakstus. Nākamā gada martā, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju, šie dokumenti jau būs automātiski pieejami VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un tos varēs ērti pievienot deklarācijai.
Bezmaksas mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai viedtālruņos – Google Play un App Store vietnēs. Plašāka informācija par maksājuma dokumentu pievienošanu un nosūtīšanu pieejama
vid.gov.lv.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt pa
VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī sazināties ar VID, izmantojot
EDS sadaļu “Sarakste ar VID”.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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Daudzbērnu
ģimenēm
pieejams
atbalsts mācību
piederumu
iegādei
Valmieras novada pašvaldība aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties pabalstam mācību
piederumu iegādei 40 EUR apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš jau apgūst
obligāto pamatizglītību no 2. līdz 9. klasei.
Par 9. klašu skolēniem pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt līdz mācību gada
beigām. Savukārt topošo pirmklasnieku
vecāki atbalstam aicināti pieteikties, sākot ar
jaunā mācību gada 1. septembri!
Šo atbalstu vienu reizi kalendārajā gadā
var saņemt daudzbērnu ģimene, ja vismaz
vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs
bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras
novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā. Pabalstu mācību piederumu
iegādei piešķir un izmaksā Valmieras novada
Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz
vecāka iesniegumu un Sociālo lietu pārvaldes
lēmumu. Tas tiek izmaksāts, pārskaitot to
uz pabalsta pieprasītāja bankas vai pasta
norēķinu sistēmas kontu.
Aicinām iesniegumus iesniegt elektroniski,
izmantojot divas iespējas:
♦portālā Latvija.lv kā e-adreses lietotājam tiešsaistē aizpildot un nosūtot uz
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes
e-adresi speciālo pieteikuma e-formu
(atrodama lodziņā “Izvēlies veidlapu”);
♦vai nosūtot uz e-pastu slp@valmiera
snovads.lv ar drošu elektronisko parakstu
parakstītu iesniegumu (veidlapa atrodama valmierasnovads.lv sadaļā “Dokumenti”, meklētājā “Dokumentu veids”
izvēloties “Iesniegumu veidlapa”, tēma
– “Izglītība”, atlasot “Iesniegums pabalsta
mācību piederumu iegādei saņemšanai”).
Iesniegumu papīra veidā var iesniegt klātienē Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
centros, bibliotēkās, savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam vai arī nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei
adresētu iesniegumu pa pastu (Lāčplēša iela
2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201). Vairāk
informācijas 6. lpp. rakstā “Par iesniegumiem
pašvaldībai”.
Aija Kleimane,
Valmieras novada pašvaldība

IZGLĪTĪBA

Valmieras novada skolēni aktīvi izmanto
iespēju vasarā strādāt
Šis ir pirmais gads, kurā skolēnu vasaras nodarbinātības
programma, ko piedāvā gan pašvaldība, gan Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA), aptver visu Valmieras novadu, un dalībai
tajā bija aicināti pieteikties Valmieras novada izglītības iestāžu
skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta
Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri
mācās Valmieras novada pamata, vispārējās vai profesionālās
vidējās izglītības iestādēs.
2022. gadā vasaras nodarbinātības programmā no jūnija līdz
augustam kopumā strādā 470 skolēni – 127 nodarbināti NVA
programmā, ko finansē no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, savukārt 343 skolēniem darbs nodrošināts Valmieras
novada pašvaldības īstenotās un finansētās programmas ietvaros.
Šogad skolēnu nodarbinātības programmā iesaistījušās
25 Valmieras novada pašvaldības iestādes un 45 uzņēmumi
un nevalstiskās organizācijas Valmieras novadā. Jauniešiem ir
iespēja iegūt darba iemaņas, veicot teritoriju uzkopšanas un
uzturēšanas darbus, strādājot pirmsskolas izglītības iestādēs, bibliotēkās, aktīvās atpūtas, viesmīlības un sabiedriskās ēdināšanas
jomā, darbā ar jaunatni, kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, mazumtirdzniecībā u.c.
Skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem strādā četras stundas
dienā (20 h nedēļā). Skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem – septiņas stundas dienā (35 h nedēļā), savukārt pilngadīgie jaunieši
– astoņas stundas dienā (40 h nedēļā). Skolēni saņem atalgojumu, kura apmērs ir proporcionāls nostrādāto stundu skaitam –
saskaņā ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
Sandra Grīnliņa, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes
“Auseklītis” vadītāja: “Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā piedalāmies jau vairāku gadu garumā un esam ar to ļoti apmierināti. Jauniešiem tā ir iespēja iegūt vērtīgu darba pieredzi. Jo
īpaši liels prieks dzirdēt no meitenēm, ka, strādājot ar bērniem,
viņas ir atradušas savu nākotnes profesiju un iesniegušas pieteikumu studijām pedagoģijā. Vasaras periodā skolēni ir liels
atbalsts darba organizēšanā bērnudārzā – darbinieki dodas pelnītā atpūtā, un grupiņās, īpaši tajās, kurās ir liels bērnu skaits,
nepieciešams vēl papildu palīgs, kurš palīdz bērnu pieskatīšanā,
aprūpē, ģērbšanā, ēdienreižu nodrošināšanā, grupiņas telpu
uzkopšanā. Arī bērnudārza audzēkņi ir priecīgi par jaunajiem
draugiem un rotaļu biedriem, kuri ienes jaunas vēsmas bērnu
ikdienā. Papildus skolotāja palīgiem šovasar mums palīdz jaunietis, kurš veic remontstrādnieka pienākumus, jo vasara ir tas
laiks, kad bērnudārzā un tā apkārtnē veicam uzlabojumus.”
Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā šovasar
darbojās četri skolēni no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas
un Valmieras sākumskolas. Lolita Dreimane, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre: “Bērnu apkalpošanas nodaļa piedalās vairākās valsts un izdevniecību
lasīšanas veicināšanas programmās, kā arī veido savas, tieši
vasarā, kad skolēniem ir brīvlaiks. Tādēļ notiek dažādas aktivitātes, kurās piedalās arī skolēni kā bibliotekāru palīgi. Skolēni
veic praktiskos darbus – krājuma kārtošana, žurnālu šķirošana,
grāmatu aplīmēšana un uzlīmju atjaunošana, tematisko izstāžu
veidošana, lasīšanas programmu popularizēšana. Arī šovasar
meitenes darbojās radoši, gatavoja materiālus (arī video) publicitātei, popularizēja pakalpojumus (Facebook un Instagram
Valmieras bibliotēkas kontiem). Bija piedzīvojums ārpus bibliotēkas – ekskursija pa Valmieras vēsturisko centru, skolēni
iepazina Valmieras bibliotēkas ieguldījumu novadpētniecībā.
Trīs nedēļu laikā meitenes iepazina bibliotekāra ikdienu un
svētkus. Skolēni atzina, strādājot bibliotēkā, uzzinājuši, ka bibliotēkas plauktos valda noteikta kārtība, ir krātuve, darboties
bijis interesanti, labprāt nāktu strādāt arī nākamgad. Prieks bija
darboties ar skolēniem, parādīt bibliotēku no iekšpuses, ieinteresēt, palīdzēt iegūt jaunu pieredzi un iemaņas.”

Valmieras integrētās bibliotēkas bibliotekāres kopā ar Valmieras
Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolniecēm brīvdabas pasākumā "Zvirbulis
lasa pilsētā" Jāņparkā
Valmiermuižas alus darītavā skolēniem bija iespēja kļūt par
Valmiermuižas virtuves dārznieka palīgiem – veidot un kopt
Valmiermuižas klēts terases apstādījumus, kā arī virtuves dārzu,
kur aug garšaugi, ko izmanto virtuves komanda, un ziedi, no
kuriem veido galdiņu kompozīcijas; jaunieši lasīja ogas, ievāca
tējas, garšaugus un tos sagatavoja lietošanai ziemā; gatavojoties
pasākumiem, izrotāja Valmiermuižas klēts teritoriju; veica klēts
pagalma ikrīta uzkopšanu. Marita Mastiņa, Valmiermuižas alus
virtuves vadītāja: “Vasarā viesmīlības jomā ir ļoti daudz darba viesu uzņemšanā, un palīdzīgas rokas nekad nevar būt par
daudz, tādēļ, plānojot vasaras komandu, ar prieku izmantojām
iespēju piedāvāt darbu jauniešiem. Pie mums strādā darbīgi un
zinātkāri jauniešiem, ar kuriem gribētu sadarboties arī nākotnē. Trīs nedēļas kopā paskrien ļoti ātri, un to laikā iemācījāmies
izveidot sadarbību, kļūdīties un labot kļūdas, būt drošiem un
jautāt visu, kas neskaidrs. Arī vecāki sūta paldies ar sveicieniem
no mājām, kur jaunietis izveidojis sev augu kastes uz balkona
vai sācis vairāk interesēties par augiem. Katrs no jauniešiem, ar
kuriem kopā strādājām, izteica vēlmi nākamgad atgriezties.”
Par Vidzemes slimnīcas pieredzi, piedaloties skolēnu nodarbinātības programmā, stāsta Sanita Kandele, Personāla vadības daļas vadītāja: “Līdzīgi iepriekšējiem gadiem, skolēni strādā
trīs nedēļas, četras stundas dienā un veic telpu un teritorijas uzkopšanu, arhīva kārtošanu, piedalās virtuves palīgdarbos. Piesaistot skolēnus, palīdzam jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvlaiku, iepazīt reālu darbu un darba disciplīnu un arī atbalstām viņu
ģimenes. Slimnīcas ieguvums ir papildu darba rokas darbinieku
atvaļinājuma laikā, sakoptāka apkārtne un telpas.” Virtuves
un kafejnīcas vadītāja Guna Ozoliņa, stāstot, kā palīgdarbos
strādājuši divi puiši un meitene, izsaka vislielāko pateicību šo
jauniešu ģimenēm par tik čaklu un strādīgu bērnu izaudzināšanu. Savukārt Uzkopšanas nodaļas vadītāja Aija Bille-Ļeščova
uzsver, ka bijis pamanāms, kā sākotnēji varbūt biklākie bērni
trīs nedēļu laikā kļuvuši pašpārliecinātāki, jo strādāts pirmais
pastāvīgais darbs un nopelnīta pirmā alga! Kāds pieredzējis
arī to, ka nekvalitatīvi veikts darbiņš bijis jāpārstrādā, ko mājās
mamma, iespējams, neliktu darīt. A. Bille-Ļeščova arīdzan izsaka
cerību, ka iegūtās darba iemaņas un izpratne par darba devēja
prasībām palīdzēs jauniešiem novērtēt citu cilvēku darbu un attīstīt savu personību.
Valmieras novada pašvaldība pateicas ikvienam uzņēmumam, iestādei un nevalstiskajai organizācijai, kas atsaucās
pašvaldības aicinājumam, sniedzot ieguldījumu jauniešu darba
iemaņu pilnveidošanā!
Elīna Upīte,
Valmieras novada pašvaldība
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Valsts atbalsts mājsaimniecībām apkures
izmaksu daļējai kompensēšanai
Ja apkurei izmanto
ELEKTROENERĢIJU:

Kompensēs izmaksas par
patēriņu virs 500 kWh - 50 % no
elektroenerģijas cenas, kas
pārsniegs 0,160 EUR/kWh,
bet ne vairāk kā 0,100 EUR/kWh.

Atbalsta periods:
01.10.2022.–30.04.2023.

Kompensēs 30 EUR/MWh
(t.i., 0,030 EUR/kWh) lietotājiem,
kuru mēneša patēriņš pārsniedz
221 kWh (21m³ mēnesī).

Atbalsta periods:
01.07.2022.–30.04.2023.

Ja apkurei izmanto
GRANULAS VAI
BRIKETES:

Kompensēs 50 % no izmaksām,
kas pārsniegs 300 EUR par tonnu,
bet ne vairāk kā 100 EUR par
tonnu. Maksimālais atbalsta
apjoms vienai mājsaimniecībai
ir 10 tonnas.

Atbalsta periods:
01.05.2022.–30.04.2023.

Ja apkurei izmanto
MALKU:

Kompensēs 50 % no iegādes cenas,
kas pārsniegs 40 EUR/ber.m³,
bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m³.
Maksimālais atbalsta apjoms vienai
mājsaimniecībai - 35 ber.m³.

Atbalsta periods:
01.05.2022.–30.04.2023.

Ja malka apkurei iegādāta
līdz š.g. 31. augustam un
nav maksājumu
apliecinoša dokumenta:

Kompensēs fiksētu atbalstu uz
vienu mājokli - 60 EUR.

Pašvaldībā pieteikumi
būs jāiesniedz:
01.10.2022.–30.11.2022.

Ja apkuri nodrošina
CENTRALIZĒTĀ
SILTUMAPGĀDE:

Kompensēs 50 % no cenas, kas
pārsniedz 68 EUR/MWh.

Atbalsta periods:
01.10.2022.–30.04.2023.

Ja apkurei izmanto
DABASGĀZI:

Pašvaldībā pieteikumi
būs jāiesniedz:
01.11.2022.–31.05.2023.

Atbalstu piemēros
automātiski rēķinos!

Pašvaldībā pieteikumi
būs jāiesniedz:
01.10.2022.–30.04.2023.

Pašvaldībā pieteikumi
būs jāiesniedz:
01.10.2022.–30.04.2023.

Atbalstu piemēros
automātiski rēķinos!

Aktuālā informācija par valsts atbalstu mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu daļējai segšanai atrodama Labklājības
ministrijas mājaslapā lm.gov.lv, kā arī Ekonomikas ministrijas vietnē em.gov.lv.
Informācija par pieteikumu iesniegšanas kārtību pašvaldībā atbalsta saņemšanai būs publicēta pašvaldības informatīvā
izdevuma nākamajā – septembra – numurā.
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VESELĪBA

Dr. Laine Kīna –
reanimācijas un
anestezioloģijas
nodaļas jaunā
virsārste
Vidzemes slimnīcu par savējo dr. Laine Kīna sauc jau
20 gadus, kopš 2002. gada. Neviena neiespaidota, jau
bērnudārzā apgalvojusi, ka būs daktere. Pēc 8. klases
strādājusi Limbažu slimnīcā par sanitāri, pēc studiju
3. kursa – slimnīcā par māsu pie jaundzimušajiem,
pēc 5. kursa – NMP dienestā par feldšeri. Pēc studijām
strādājusi par ģimenes ārsti Limbažu pusē, dežūrējusi
NMP dienestā. Līdz saņēmusi uzaicinājumu mācīties
par anestezioloģi un pārnākt uz Valmieru. “Man patika
ģimenes ārsta darbs,” atceras dr. Laine Kīna, “un it kā
stresa pietiktu, bet gribējās piedalīties tādā komandas
darbā, kādu iepazinu “ātrajos”.”
2018. gadā, gatavojoties Vidzemes slimnīcas Vecgada
ballei, notika darbinieku aptauja par kolēģiem dažādās
nominācijās. Dr. Laine Kīna personāla balsojumā ieguva
titulu “Gada izpalīdzīgākais kolēģis”. “Esmu sākusi no
mazumiņa,” viņa komentē, “no vienkāršākajiem darbiem,
tāpēc labi zinu, ko nozīmē palīdzēt gan pacientiem, gan
kolēģiem.”
Kad šopavasar piedāvāts uzņemties nodaļas vadītājas vietas izpildītājas pienākumus, nodomājusi, ka
administrēšana gan nav viņas raksturā. Bet, kad sākusi,
sapratusi, ka viņai piemīt līdz šim neapzinātās vadītājas
spējas, un darbs aizrāvis, īpaši nepieciešamība strādāt
komandā, saprasties, sarunāties.
Par lielāko izaicinājumu jaunajā amatā dr. Laine Kīna
sauc personālresursu jautājumu. Pamazām to izdodas
risināt. Jaunās anestezioloģijas rezidentes šobrīd kārto
sertifikātus, oktobrī sāks strādāt kā pilntiesīgas ārstes,
darbā pieteikušies vēl divi ārsti, vēl kolēģis papildu darbā
strādā uz pusslodzi, rezidentūras sākumā ir trīs topošie
kolēģi. Stratēģiskais mērķis – “pieaudzēt” personāla
daudzumu tā, lai diennakti dežūrētu divi anesteziologi
reanimatologi, jo pieaug viņu darba apjoms. Esot
vadītājas amatā, dr. Laine Kīna sapratusi, cik ļoti viņai
patīk darbs ar studentiem, ar rezidentiem. “Viņi nāk ar tik
dziļām teorētiskajām zināšanām, ar nozares novitātēm.
Lieliski, ka varam tās savienot ar praksi, ļaujot viņiem
pašiem veikt manipulācijas. Darbs ar jauniešiem mani
iedvesmo un liek pašai turpināt mācīties, jo pirms 20
gadiem studētais ir labs pamats, bet vēsturisks…”
Uzsverot komandas darba nepieciešamību arī citu stacionāra nodaļu kontekstā, virsārste stāsta par
savu speciālistu tikšanos ar traumatoloģijas nodaļas
kolēģiem, kad tapis plāns, kā sadarboties un kādas atsāpināšanas metodes attīstīt, lai palīdzētu pacientiem
pēc endoprotezēšanas operācijām. Līdzīgā sapulcē
ar dzemdību nodaļas ārstiem, speciālistiem izrunāta
sadarbība epidurālās analgēzijas jeb dzemdību atsāpināšanas plašākā pielietošanā. “Būtībā esmu cilvēkmīlis,” pasmaida virsārste, “un arī man šķiet, ka 21. gadsimtā pie mūsu medicīnas attīstības pacientiem nevajadzētu ciest sāpes, kuras ir novēršamas. Tāpēc jau
mēs esam, tāpēc mācāmies un attīstāmies.”

Konsultācijas un veselības
pārbaudes Brenguļos
27. augustā, Tomātu svētu laikā, plkst. 11.00–13.00 sporta
centrā “Kaimiņi” būs iespējams veikt eksprestestus (glikozes un
holesterīna), asinsspiediena un pulsa mērīšanu un saņemt īsas
ekspreskonsultācijas par testa rezultātu. Savukārt bērni ir aicināti
piedalīties fiziskās aktivitātēs, pildot dažādus līdzsvara, precizitātes
un veiklības uzdevumus.
Projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības
veicināšana Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā”.

Veselības diena Endzelē

31. augustā plkst. 11.00–14.00 norisināsies Veselības diena
Endzeles muižā, Jeru pagasta pārvaldē. Kopīgi ar uztura speciālistu
gatavos ātras un vienkāršas maltītes, kas lieliski noderēs, sākoties
skolas gaitām un saspringtākam ikdienas skrējienam.
Projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšana un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienībā”.

Veselīga uztura praktiskā
nodarbība Naukšēnos

24. septembrī plkst. 12.00 SIA “Naukšēni” ražotnē (“Krāces”,
Naukšēni) notiks veselīga uztura praktiskā nodarbība, kuras laikā:
♦ nostiprināsiet teorētiskās zināšanas par veselīgu uzturu;
♦ iegūsiet praktiskas iemaņas veselīga uztura pagatavošanā;
♦ sarunās uzzināsiet veselīga uztura ABC;
♦ iemācīsieties izvēlēties veselībai ieteicamus produktus;
♦ varēsiet pagaršot ātri un vienkārši pagatavojamas karstmaizes.
Nodarbības vadīs uzturzinātnes speciāliste Dace Meija. Dalība
bez maksas. Uzziņai: projekta vadītāja Inguna Zukure – inguna.
zukure@valmierasnovads.lv, tālr. 29176158.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/098 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu un Ķoņu pagastu iedzīvotājiem”.

Veselīga dzīvesveida
pārgājiens Trikātas pusē

11. septembrī no plkst. 11.00 norisināsies veselīga dzīvesveida pārgājiens kopā ar fitnesa treneri Rudīti Truci. Pulcēšanās pie
Strenču kokaudzētavas. Maršruta garums aptuveni 9 km. Apļveida
maršruts: Strenču kokaudzētava, Vācu stiga/Kaponieri, Vācu lidlauks, Torņkalns, Torņa ceļš, Strenču kokaudzētava.
Pieteikšanās, papildu informācija: tālr. 28356065.
Projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā”.

Nūjošana Rūjienā

No 14. septembra līdz 9. novembrim trešdienās plkst.
18.00–19.30 Rūjienā notiks bezmaksas nūjošanas nodarbības
treneres Ināras Ikaunieces vadībā. Pulcēšanās pie Rūjienas vidusskolas sporta halles. Dalībniekiem bez maksas tiks nodrošināts nūjošanas inventārs. Papildu informācija: tālr. 28767266.
Projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšana un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienībā”.

Benita Brila,
Vidzemes slimnīca
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LIAA Valmieras
biznesa
inkubators
piesaka jaunu
dalībnieku
uzņemšanu
Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) Valmieras biznesa inkubators izziņo
2022. gada rudens uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā. No 1. līdz 20. septembrim sešu mēnešu apmācību programmā kopumā tiks uzņemti 260 biznesa ideju
autori.
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav
sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad
produkts vēl nav pieejams plašam klientu
lokam. Programma ilgst sešus mēnešus, un
tās laikā dalībnieki piedalās apmācībās, apgūstot svarīgākās uzņēmējdarbības prasmes, apmeklē uzņēmēju pieredzes stāstu
sesijas un individuālās konsultācijās saņem
mentoru atbalstu jau detalizēta rīcības plāna izstrādei biznesa idejas attīstīšanai.
Dalība programmā nodrošina arī pieeju
ar biroja tehniku aprīkotām darba telpām
jeb kopstrādei jebkurā no divpadsmit LIAA
biznesa inkubatoriem un deviņām atbalsta vienībām, kā arī iespēju pievienoties
lielākajai jauno uzņēmēju kopienai Latvijā.
Pieteikties pirmsinkubācijas programmai
varēs no 1. līdz 20. septembrim, iesniedzot
pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa attīstībai business.gov.lv.
Visi interesenti, kas vēlas apgūt uzņēmējdarbības pamatus bez maksas un spert
pirmos soļus sava biznesa attīstībā, tiek
aicināti uz individuālajām konsultācijām
ar pirmsinkubācijas programmas vadītāju
Zeldu Žagariņu, lai iepazītos ar programmas norisi un saņemtu informatīvu atbalstu pieteikuma aizpildīšanai. Pieteikties uz
konsultāciju var, rakstot uz valmiera@liaa.
gov.lv vai zvanot pa tālr. 62401098.
LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību.
LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF
projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un
Radošo industriju inkubators”.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:
inkubatori.magneticlatvia.lv.
Zelda Žagariņa,
Valmieras biznesa inkubators
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Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
Lauku atbalsta dienestā (LAD) no
2022. gada 12. augusta līdz 12. septembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā”. Kopējais publiskais finansējums šajā projektu
pieņemšanas kārtā ir 7,1 miljons eiro.
Atbalsta mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu
alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot
valstspilsētas un novadu teritoriālās
vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā
5000 iedzīvotāju.
Pasākumā atbalstāmās aktivitātes ir
jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu (iekārtu, tehnikas) iegāde, mobilās tehnikas iegāde, specializētās meža tehnikas
iegāde, jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas, būvmateriālu
iegādes izmaksas, vispārējās izmaksas,
bet ne vairāk kā 7 % no būvniecības
tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 EUR.

Atbalsta pretendenti pasākumā var
būt juridiskas personas, individuālie
komersanti, saimnieciskās darbības
veicēji, izņemot biedrības/nodibinājumi. Lauksaimnieki – saimnieciskās darbības veicēji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais
komersants vai juridiska persona, kuras
juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie
ražo lauksaimniecības produktus un
pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvuši ieņēmumus
ne mazāk kā 51 % no kopējiem ieņēmumiem, saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku
teritorijā, kā arī individuālais komersants
vai juridiska persona, kas saimniecisko darbību veic juridiskajā adresē vai
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā
struktūrvienībā, kas atrodas lauku teritorijā, ja atbalsta pretendents atbilst arī
mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma
statusam.
Pieejamais atbalsta apmērs Plānošanas periodā (2021.–2027. gadam) vienai
ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu
summa nepārsniedz 300 000 EUR, tai
skaitā par mobilo tehnikas iegādi –
100 000 EUR. Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo iz-

maksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto
apgrozījumu no saimnieciskās darbības
pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas vairāk nekā trīs
reizes. Šis nosacījums netiek piemērots,
ja projekta attiecināmo izmaksu summa
ir mazāka par 20 000 EUR.
Projekta īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, – viens gads no
lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti
ražošanas pamatlīdzekļi, – divi gadi no
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk
kā 2025. gada 1. jūnijs.
Projektu iesniegumu pieņemšanu
notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
un Lauku attīstības programmas ietvaros. Plašāka informācija par finansējuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama LAD mājaslapā lad.
gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti
un investīcijas”. Projektu iesniegumi
jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Tālrunis uzziņām
67095000.
Lauku atbalsta dienests

Atbalsta programmas VIPs 2. posms jau
septembrī!
Vidzemes inovāciju programmas studentiem (VIPs)
ietvaros tiek īstenotas drosmīgas biznesa idejas un rasti
inovatīvi risinājumi dotajiem izaicinājumiem, apvienojot
plaša spektra studējošos jauniešus, akadēmisko un zinātnisko personālu un nozaru speciālistus. VIPs ir efektīva
atbalsta platforma, kas izveidota Vidzemes Augstskolas
paspārnē sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru un
Ventspils Augstskolu.
Noslēdzot pirmo projekta posmu jūnija beigās, Biznesa izmēģinājumu un Inovāciju laboratorijās sadarbībā
ar zinošiem komandu vadītājiem un ekspertiem radītas četras inovatīvas biznesa idejas un seši risinājumi
dotajiem uzņēmumu vai organizāciju izaicinājumiem.
Līdz šim atbalsta programmas ietvaros jau 35 dalībnieki
saņēmuši stipendijas un finansējumu idejas attīstībai.
Turklāt labākās komandas un individuālie dalībnieki
projekta posma noslēgumā saņēma stipendijas 500–
2000 EUR apmērā turpmākai idejas attīstīšanai. Dalībnieki uzsver, ka īsā laika posmā pilnveidoja spēju strādāt
komandā, komunicēt un risināt izaicinājumus, efektīvi
plānot laiku un finanses atbilstoši izveidotajam laika
grafikam. Programmu atzinīgi novērtējuši tādi uzņēmumi kā SIA “VALPRO”, AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, VAS

“Ceļu satiksmes drošības direkcija“, SIA “ZAAO” u.c.
Projekta VIPs ietvaros studenti gūst darba tirgum nepieciešamo pieredzi un sekmīgi veido sadarbību starp
potenciālajiem darbiniekiem un darba devējiem. Studentos ir liels potenciāls radīt aizvien jaunus un inovatīvus risinājumus, kas ne tikai veicina sabiedrības attīstību,
bet arī lieti noder konkrētām uzņēmuma vai organizācijas vajadzībām!
Ikviens ir aicināts kļūt par daļu no VIPs! Uzņēmumi
un organizācijas – iesaistoties ar izaicinājumiem, idejām
vai atbalstu. Jaunieši – studenti, tehnikuma audzēkņi un
pēdējo klašu vidusskolēni – izmantojot iespēju realizēt
savas inovatīvās biznesa idejas vai pieņemot kādu no
dotajiem izaicinājumiem.
Jebkurš interesents aicināts sazināties ar VIPs projekta
vadītāju Līgu Landrāti-Krūmiņu, rakstot uz vips@va.lv vai
zvanot pa tālr. 28309733.
Uz tikšanos projekta VIPs 2. posmā jau septembrī!
Līga Vilcāne,
VIPs komunikācijas speciāliste
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Valmieras novada tūrisma uzņēmējdarbības
pieredzes stāsts – Oleru muižas saimnieki
Zemīšu ģimene
Oleru muižā viesojāmies gandrīz vasaras pilnbriedā – spīd
saule, viss dzīvais un zaļais smaržo. Šeit saimnieko Zemīšu
ģimene – Ieva, Kārlis un viņu trīs bērni. Saules staru pielietā
kungu mājas verandā sarunājamies ar saimniekiem, bet pēc tam
Ieva iepazīstina ar muižas parku un ainavu dārzu.
Oleru muižas pirmsākumi datējami ar 18. gs. beigu posmu.
Būvniecību veic Engelhartu dzimta, pēc tam saimnieko
Krīdeneru dzimta – līdz pat agrārajai reformai. Pēc tam, līdz pat
70. gadu beigām, muižā atrodas skola. 20. gs. 80. gadu beigās
muižu iegādājas esošie īpašnieki, atsaucoties Imanta Ziedoņa
aicinājumam glābt Latvijas muižas. Tobrīd Rīgas Lietišķās mākslas
koledžas absolventi, četri jaunieši, viens no tiem arī tagadējais
saimnieks Kārlis, ar satiksmes autobusiem ceļoja pa Latviju un
meklēja savu īsto un vienīgo muižu, līdz nonāca Oleros.

Zemīšu ģimene (foto: Guna Raituma)
Jaunie saimnieki muižas kompleksā sāka nodarboties ar
galdniecību, un pašos pirmsākumos darbi notika pašā muižas
ēkā, taču, radītās vibrācijas dēļ darbi bija jāpārvieto uz blakus
esošo saimniecības ēku.
Diendienā saimnieks Kārlis darbojas savā galdniecības
uzņēmumā “Zaļās pēdas”, savukārt saimniece Ieva darbojas
biedrībā “Oleru muiža”, tās mērķis ir Oleru muižas kultūrvēsturiskās
vides atjaunošana, saglabāšana, uzturēšana un izglītojošo
aktivitāšu, kultūras pasākumu organizēšana, tai skaitā izglītojošā
tūrisma nišas aizpildīšana.
2000. gadā muižas Kungu māja nopietni cietusi ugunsgrēkā.
22 gadus ēkā norit plānoti, pakāpeniski un mērķtiecīgi atjaunošanas darbi, kuros iesaistās saimnieki, biedrība un atbalstītāji, piemēram, pie sākotnējo būvgružu likvidēšanas
darbojās arī Ievas kursabiedri no Vidzemes Augstskolas.
Saimnieki īpašu uzmanību pievērš muižas parka iekopšanai.
Viņi atzīst, ka, ja visam saprātīgi pieiet, tad to bez milzīgām
investīcijām var ievirzīt pareizā gultnē. Latvijā ir daudz vietu,
kurām būtu potenciāls tikt attīstītām kā ainavu dārziem, taču
nav pieejamas pilnvērtīgas zināšanas un to nodošana šajā jomā.
Tāpēc Oleru muižas saimnieki ir padarījuši sabiedrībai pieejamu
muižas parku, kā arī dalās informācijā un izglīto interesentus.
Balstoties uz vēsturiskajām fotogrāfijām un plāniem, saimnieki
cenšas atjaunot muižas parka un ainavu dārza vēsturisko izskatu.
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Piemēram, ir atjaunojuši celiņu tīklu, balstoties uz 1907. gada
plāniem. Ieva Zemīte īpaši uzsver, ka pirmie ainavu dārzus
sāka iekopt mākslinieki, mūziķi un literāti, kuri dārza radīšanā
iedvesmu smēlās gleznainās dabas proporcijās, papildinot to ar
simbolu valodu.
Kādreiz muižas komplekss tika uzbūvēts ezera krastā, taču
muižkungs ap 1850. gadu pazeminājis ezera līmeni, lai uzlabotu
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šobrīd ezers ir pilnībā
aizaudzis, un tā ir viena no Natura 2000 teritorijām, kurā ietilpst
arī 105 ha plašais Oleru purvs, kurā ir izveidota pastaigu taka.
Oleru muižas sienu gleznojumi ir iekļauti Valsts nozīmes
kultūras pieminekļu sarakstā. Saimnieki labsirdīgi pasmejas, ka
principā viņu jaunbūve ir iekļauta reģionālās nozīmes kultūras
pieminekļu sarakstā, jo pēc ugunsgrēka bija palikušas tikai sienas
un neskaitāmas bojātas detaļas. Atjaunošanas procesā tika
izmantotas “atgūtas” būvkonstrukcijas, piemēram, ieejas durvis ir
no citas vietas. Arī mēbeles šeit nokļūst dāvinājumā no latviešu
zemnieku mājām, gan arī tiek iegūtas, pērkot internetā. Prasmīgi
izvietojot tās interjerā, panākta harmoniska gaisotne, kas ir
saskaņā ar vēsturisko vidi.
Kā vienu no tūrisma jomas izaicinājumiem Ieva un Kārlis min
ekonomisko pusi, jo tā liek domāt, pieņemt risinājumus vai kaut
ko darīt, aizdomāties par viesmīlības pakalpojumiem, apvienot
izglītojošo un kultūras darbu. Oleru muiža ir arī Zemīšu ģimenes
mājas, līdz ar to viesi daļēji tiek ielaisti viņu privātajā telpā.
Lūgti raksturot kultūras pasākumu viesi, kurš ierodas Oleru
muižā, Ieva Zemīte atzīst, ka šobrīd ir izveidojusies pastāvīgo
apmeklētāju kopiena, taču tas ir bijis darbs 25 gadu garumā. Viesi
lielākoties ierodas no Vidzemes reģiona. Muižā ir uzņemti arī viesi
no Japānas, kas ir likumsakarīgi, jo netālu esošās pilsētas Rūjienas
sadraudzības pilsēta ir Higašikava Japānā. Liels pārsteigums ir
bijusi zviedru restauratoru grupa, kas nejauši, bet likumsakarīgi
nonākuši Oleru muižā. Zemīšu ģimene lielu ieguldījumu sniedz
arī muižas kultūras dzīves attīstībā, gada laikā sarīkojot vismaz
sešus dažādus pasākumus – gan kultūras, gan izglītojošajā jomā.
Tāpat tiek rīkoti Dārza stāstu pasākumi, kuros uzaicina lektorus,
kuri stāsta par Oleru muižas kompleksam un Zemīšu ģimenei
svarīgajiem jautājumiem dabiskās lauku ainavas kontekstā.
Tūrisma piedāvājums laika gaitā tiek paplašināts. Šobrīd
muižā pēc pieprasījuma var nodrošināt arī ēdināšanu, kā arī tikko
viesu vērtējumam ir nodota nakšņošanas iespēja kungu ēkā.
Oleru muižas dārzs ir gana atpazīstams galamērķis kāzu sezonas
laikā. Dažādos viesu uzņemšanas darbiņos iesaistās arī Zemīšu
ģimenes bērni, tomēr muiža ir Ievas un Kārļa dzīvesstāsts, un
izdzīvot muižas dzīvi bērniem netiek uzspiests.
Oleru muiža ir iesaistījusies Garden Pearls projektā, kurā
ir apkopoti 76 ainavu dārzi un parki Igaunijā un Latvijā.
Projekta aktivitāšu intensīvāku attīstību apturēja pandēmijas
uzliesmojums, taču pēdējo divu gadu laikā dažādi igauņu ceļotāji ir viesojušies Oleru muižā.
Sarunas noslēgumā Oleru muižas saimnieks Kārlis Zemītis
aicina apceļot Latviju, bet būt izglītotam, zinātkāram un sagatavotam ceļotājam – saskatīt diženo pieticīgajā, aizraujošo
vienkāršajā un brīnumaino ikdienišķajā. Savukārt Ieva Zemīte
saka: “Labi lektori piesaista labu auditoriju. Ieinteresēta auditorija
piesaista labus lektorus.” Abi saimnieki arī aicina ieklausīties vietā,
kur dzīvo un saimnieko, jo nereti tā pati pasaka priekšā, kas ir
darāms.
Nākamajā Valmieras novada Tūrisma uzņēmēju veiksmes
stāstā būs iespējams iepazīties ar Fantāziju zemes “Neonija”
saimniekiem un uzzināt par viņu ceļu uz tūrisma uzņēmējdarbību.
Vineta Pūce,
Valmieras novada pašvaldība
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Piedalies
Valmieras novada
ceļošanas akcijā
“konTŪRE”!
Kā lauzta līnija ezera krastā, kā logu apveids
ēkas sienā, kā rokās sadevušos cilvēku tēls –
kontūras spēlējas ar gaismām, ēnām un ceļotāja
prātu, tās aicina piedzīvojumu meklētāju atrast,
izpētīt, uzminēt, tās mudina uz jaunām ceļojumu
dēkām. Līdz 31. oktobrim Valmieras novada Tūrisma pārvalde aicina apceļot Valmieras novadu,
piedaloties pavisam īpašā tūrisma akcijā “konTŪRE”.
Ceļojuma laikā būs iespēja iepazīt gan mazāk
zināmas vietas, gan pavisam nesen, jaunā veidolā
atdzimušus tūrisma objektus. Pa ceļam sveicinās
vasaras izskaņas siltie saules stari, pirmās rudens
vēsmas un prātu kustinās dažādo dabas, dzīvnieku
un arhitektūras objektu kontūras un atjautīgi uzdotie jautājumi, toties atmiņās paliks piedzīvojumu
gars, atklājuma prieks un kopābūšana ar ceļabiedriem.
Lai piedalītos apceļošanas akcijā, dalībniekiem,
vadoties pēc objektu raksturojošām kontūrām un
apraksta, nepieciešams atrast konkrēto vietu dabā.
Pēc vietas apmeklējuma būs iespējams atbildēt
uz bukletā norādīto jautājumu. Lai ceļojums būtu
aizraujošāks, vietas GPS koordinātas aicinām izmantot tikai gadījumos, ja nav iespējams atpazīt
apmeklējamo objektu.
Kopskaitā tūrisma akcijā iekļautas 24 dažādas
vietas Valmieras novadā. Lai pretendētu uz galveno
balvu – tūrisma klases velosipēdu – vai citām veicināšanas balvām, nepieciešams apmeklēt vismaz
12 objektus un ierakstīt atbildes uz akcijas bukletā
uzdotajiem jautājumiem. Piemēram, ģimene var
piedalīties akcijā kā viens pretendents ar vienu
kopīgu vārdu vai arī katrs ģimenes loceklis atsevišķi
ar savu vārdu. Akcijas bukletu uz sava vārda var
reģistrēt dalībnieki no 12 gadu vecuma.
Tūrisma akcijas bukletus iespējams saņemt
Valmieras Tūrisma informācijas centrā, Zilākalna
Kultūrvēstures un apmeklētāju centrā, Valmieras
pārstāvniecībā Rīgā un citos tūrisma objektos
Valmieras novadā, kā arī lejupielādēt elektroniski
mājaslapā visit.valmiera.lv.
Aizpildītos akcijas bukletus līdz 2022. gada
2. novembrim gaidīsim Valmieras Tūrisma informācijas centrā, nosūtītus pa pastu (Valmieras
TIC, Rīgas iela 10, Valmiera, Valmieras novads,
LV-4201) vai ieskenētus un nosūtītus uz e-pastu
tic@valmierasnovads.lv.
Akcijas noslēguma pasākums plānots 2022. gada 12. novembrī Valmierā, kad spēles veiksmīgākie
dalībnieki pēc nejaušības principa saņems veicināšanas balvas no Valmieras novada tūrisma uzņēmumiem. Galveno balvu – tūrisma klases velosipēdu – nodrošina Valmieras novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA “Aktīvā tūrisma centrs Eži”.
Baiba Misiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Zilākalnā labiekārtota
tūrisma infrastruktūra
Lai viesošanās Zilākalnā kļūtu patīkamāka un pieejamāka, starpvalstu
sadarbības projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” ietvaros
pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra “ZTornis” labiekārtota tūrisma infrastruktūra.
Uzstādītajos tūrisma informācijas stendos pie “ZTorņa” gan vietējie
iedzīvotāji, gan tūristi var iepazīties ar aprakstiem un fotogrāfijām par
dabas objektu un spēka vietu “Zilaiskalns”, atrast kartē labākos pastaigu maršrutus kalnā, kā arī informāciju par pārējo tūrisma piedāvājumu
Zilākalnā. Tāpat ikvienam ir iespēja izmantot trīs labiekārtotas piknika
vietas ar galdiem un krēsliem, starp kurām izveidota ugunskura vieta
ēdiena gatavošanai uz uguns. Pie kultūrvēstures un apmeklētāja centra
uzstādīta droša velosipēdu novietne.
Veidojot labiekārtojuma elementus, bija svarīgi, lai izveidotie elementi būtu ilgtspējīgi. Piknika galdi un krēsli veidoti no metāla ar koka
virsmām, ugunskura vieta papildināta ar metāla āķi katla iekāršanai, kā
arī izveidota metāla velonovietne.
Darbus atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem veica SIA “LatMet”, SIA “Daworkss”, SIA “I&L Reklāmdruka”.
Projekts “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” (Nr. 19-00A019.333-000001), ko realizē Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, tiek
īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt zināšanu
pārnesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, stiprinot saikni pār novadu
teritorijām, rosinot pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko)
sadarbību, lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma izmantošanu tūrismā.
Elīna Sokolova-Luca,
Valmieras novada pašvaldība

Tapis informatīvs
izdevums par Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcu
Mēs vēlamies, lai ēkas, kas glabā nozīmīgas vēstures liecības
par pilsētas izveidošanos un attīstību, pamana un novērtē ikviens garāmgājējs savā ikdienas steigā. Lai mudinātu gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus iepazīt vienu no nozīmīgākajiem Latvijas viduslaiku arhitektūras pieminekļiem – Valmieras Sv.
Sīmaņa baznīcu – izveidots informatīvs materiāls.
Izdotais materiāls par Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcu elektroniski
pieejams visit.valmiera.lv un drukātā veidā Valmieras Tūrisma informācijas centrā vai Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā. Šobrīd buklets
pieejams latviešu valodā, bet jau drīzumā – arī angļu valodā.
Aicinām iepazīties ar Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas vēsturisko
attīstību un vērtīgo pieminekļu aprakstiem un doties uz baznīcu,
lai to aplūkotu klātienē un, uzkāpjot atjaunotajā baznīcas tornī,
palūkotos uz Valmieru no augšas.
Teksta autors un sastādītājs ir Dr.art., Vidzemes Augstskolas
profesors un mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs. Materiāls veidots
sadarbībā ar Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luterisko draudzi.
Zane Krūmiņa,
Valmieras novada pašvaldība
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Sākušies
“Burtnieku apļi”
Vasaras izskaņā norisinās skriešanas un nūjošanas
seriāls “Burtnieku apļi 2022”, kā ietvaros iespējams aktīvi
pavadīt laiku dabā, vienlaikus iepazīstot Burtnieku pagasta nozīmīgākās vietas. Ikviens interesents aicināts
pieteikties dalībai šādos posmos:
♦ 16. augustā aizvadīts 1. posms Valmiermuižā;
♦ 23. augustā Vecatē;
♦ 30. augustā Matīšos;
♦ 6. septembrī Rencēnos;
♦ 13. septembrī Ēvelē;
♦ 20. septembrī Burtniekos.
Katrā sacensību norises vietā izveidots aplis ar garumu
no 800 līdz 1000 metriem, un distances būs piemērotas
dažāda vecuma dalībniekiem.
Informācija par sacensību norisi:
♦ skriešanas sacensības – katrai vecuma grupai noteikts
apļu skaits, kas jānoskrien;
♦ nūjošanas sacensības – dalībnieki nūjo sev vēlamo
apļu skaitu, bet ne ilgāk kā 45 min. Rezultātu nosaka
pēc veikto apļu skaita un laika, kas pavadīts to veikšanā;
♦ dalībnieki reģistrējas uz vietas sacensību dienā no
plkst. 16.50 līdz plkst. 18.50. Starts visām grupām no
plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00, ikvienam sportistam
vēlamā laikā.
Sacensību nolikums publicēts valmierasnovads.lv.
Diāna Krastiņa,
Valmieras novada pašvaldība

Eiropas Sporta
nedēļa
Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiks septīto gadu, kura šogad norisināsies no 23. līdz 30. septembrim, tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt
būt fiziski aktīvākiem.
Arī Valmieras novadā norisināsies dažādi sportiski
pasākumi. Plānotajā programmā ikviens interesents atbilstoši
dzīvesvietai, vecumam un fiziskai sagatavotībai varēs atrast
sev piemērotas un interesējošas aktivitātes, piemēram,
Ģimeņu sporta dienas un velobrauciens; skriešana un
soļošana/nūjošana “Noskrien vasaru pretī rudenim”; sporta
veidu meistarklases 5–6 gadīgiem bērniem; nūjošanas
nodarbības un pārgājiens “Uzaicini senioru uz nūjošanas
pastaigu”; disku golfs; pasākumi iedzīvotājiem iecienītā
pasākumu formātā, kas notiks diennakts tumšajā laikā, –
Nakts rogainings; Disko fitness; blackminton (krosmintona
nakts variants) un nakts peldēšana.
Par konkrētiem datumiem, norises laikiem un vietām
aicinām sekot līdzi mājaslapās valmierasnovads.lv vai
beactive.lv.
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai
rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros 41
Eiropas valstī tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas
esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas,
valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga
kampaņa mudina eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) ne
tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.
Elīna Karlivāne,
Valmieras novada pašvaldība
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Valmierā tiksies
sporta veterāni
17. septembrī Valmierā notiks “Valmieras novada atklātās
veterānu – senioru sporta spēles 2022”, kurās dalībnieki
varēs sacensties dažādos sporta veidos: volejbolā, futbolā,
peldēšanā, svara stieņa spiešanā guļus, vieglatlētikā, kā arī
piedalīties īpaši senioriem veidotās sportiskās aktivitātēs, kas
būs pa spēkam ikvienam.
Sacensībās aicinātas piedalīties gan komandas, gan individuāli dalībnieki atbilstoši pārstāvētā sporta veida noteiktajām vecuma grupām. Savukārt citās sportiskajās aktivitātēs
aicināti piedalīties visi, kuri jūtas sirdī jauni, jo pasākuma galvenā būtība ir saturīga laika pavadīšana ar vieglām sportiskām
aktivitātēm, kas neprasīs lielu fizisko piepūli, bet garantēs izkustēšanos un jautrību.
Pieteikumus individuālajām vai komandu sacensībām
lūgums iesniegt līdz 9. septembrim, aizpildot pieteikuma
veidlapu un nosūtot konkrētā sporta veida kontaktpersonai.
Plašāka informācija valmierasnovads.lv.
Pēc aktīvās dienas sacensību dalībniekiem paredzēta arī
noslēguma balle, kur būs iespēja ar domubiedriem apspriest
dienā piedzīvoto, apsveikt vienam otru ar rezultātiem, kā arī
izdejoties dzīvās mūzikas pavadībā. Norises vieta tiks precizēta
pēc pieteikto dalībnieku skaita dalībai noslēguma pasākumā.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar konkrētā sporta
veida kontaktpersonu vai projekta koordinatori, rakstot uz
e-pastu: elina.karlivane@valmierasnovads.lv vai zvanot pa
tālr. 25971154.
Monta Freivalde,
Valmieras novada pašvaldība

Sporta spēles
“Mēs varam”
Šogad jau 15. reizi Valmierā norisināsies sporta spēles
bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam”.
Sporta spēles “Mēs varam” ik gadu pulcē vairāk kā 100 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm, un arī šogad jau ir pieteikušies
teju 150 dalībnieku.
Sporta spēles jau otro gadu pēc kārtas tiks rīkotas atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā. Sacensību mērķis ir popularizēt
sportisku un aktīvu dzīvesveidu, attīstīt sporta svētku tradīcijas un sekmēt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju sabiedrībā. Sporta spēļu laikā, pārbaudot savas sportiskās iemaņas, dalībnieki veicina un attīsta arī komunikācijas
prasmes, un šāda veida sporta spēles dod iespēju satikties ārpus ierastās ikdienas vides.
Sporta spēļu dalībnieki sacentīsies tādās disciplīnās kā 60
m un 800 m skrējiens, tāllēkšana ar ieskrējienu, futbola sitieni
pa vārtiem, basketbola metieni, pildbumbas mešana, smilšu
maisiņu mešana mērķī jeb kornhols un 4x60 m pretstafete.
Sacensības visas dienas garumā norisināsies arī “Boccia” spēlē,
kas ir bērnu un jauniešu gaidītākā sporta spēļu disciplīna.
Atklāšana paredzēta Jāņa Daliņa stadionā 10. septembrī
plkst. 10.00. Sporta spēles norisināsies visas dienas garumā un
to noslēgums paredzēts plkst. 18.00.
Sporta spēles organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Sporta skolu un brīvprātīgajiem.
Pasākums līdzfinansēts no projekta “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Valmierā” (vienošanās Nr.
9.2.4.2/16/I/040).
Vilma Alberinga,
Valmieras novada pašvaldība

PROJEKTI

Pabeigti Rūjienas sociālo
pakalpojumu centra
būvdarbi

Valmieras pilsētas
maršrutos kursēs
elektroautobusi

Augusta sākumā pabeigti projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) būvdarbi.
Rūjienas bijušās slimnīcas ēka pārtop par Rūjienas sociālo pakalpojumu centru.
Nākamais solis ir atzinumu saņemšana no atbildīgajām iestādēm
par tehnisko noteikumu ievērošanu. Pēc tam dokumentāciju izvērtēs
Valmieras novada būvvalde un veiks objekta pārbaudi par tā atbilstību projektēšanas nosacījumiem, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā.

Jau nākamajā vasarā Valmieras pilsētas maršrutu
autobusu tīklu papildinās divi elektroautobusi. Kopš
2020. gada Valmierā nozīmīgas pārmaiņas ir desmit
dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi. Turpinot rūpēties
par CO2 izmešu daudzumu samazināšanu, SIA “VTU
Valmiera” pirmo reizi uzsāks pasažieru pārvadāšanu
arī ar elektroautobusiem.
“Elektroautobusa ieviešana ir būtisks lēmums
dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo vēl vairāk samazināsies
CO2 izmešu daudzums, kā arī elektroautobusi pārvietojas, var teikt, bez skaņas. Pie tā būs jāpierod pasažieriem. Vairākas funkcijas veicina papildu drošību
gan autobusa vadītājiem, gan gājējiem, velosipēdistiem, piemēram, digitālās kameras atpakaļskata
spoguļu vietā, kas nodrošina skaidru attēlu gan
tumšajā diennakts laikā, gan spožas saules gadījumā, gan neatkarīgi no laikapstākļiem. “Mobileye”,
sadursmes novēršanas sistēma, kas radīta tieši lielajiem transportlīdzekļiem drošākai kustībai pilsētvidē, brīdina vadītāju potenciālas bīstamības gadījumā, tas mazina sadursmes risku arī aklajās zonās,”
stāsta SIA “VTU Valmiera” Transporta daļas vadītājs
Guntis Kamzols.
SIA “VTU Valmiera” uzņēmuma teritorijā ieviesīs
uzlādes infrastruktūru. Darbs tiks plānots tā, lai,
naktī veicot uzlādi, dienā autobusi varētu veikt visus paredzētos maršrutus apmēram 200 km garumā.
Nepieciešamības gadījumā ātro uzlādi būs iespēja
veikt arī dienas laikā.
Vizuāli autobusi neatšķirsies no jau ierastajiem
hibrīdautobusiem – arī šie autobusi būs Gaujas zelta
smilšu krāsā.
Līgums par elektroautobusu ražošanu, balstoties
iepirkumā, noslēgts ar Solaris Bus & Coach S.A., izgatavošanu paredzot līdz 2023. gada jūnija izskaņai.
Valmieras pilsētas maršrutu tīklā elektrautobusi līdz šim nav kursējuši, izņemot testa braucienus,
kad tika iepazīta elektroautobusa specifika un
piemērotība pilsētas maršrutu tīklam.
Autobusa iegāde īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai” (vienošanās Nr. 4.5.1.2/21/I/002),
iegādes summa ir 550 500 EUR. Otra autobusa
iegāde īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Papildu elektroautobusa iegāde Valmieras
pilsētai” (vienošanās Nr. 4.5.1.2/22/I/001), iegādes
summa ir 550 500 EUR. Projekti veikti darbības
programmas 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”
ietvaros.

Aktīvi norisinās sociālo pakalpojumu centra telpu iekārtošanas
process – noslēgts līgums ar SIA “KORE AG” par mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu. Notiek aizkaru un žalūziju iegāde un uzstādīšana, iegādātas dažādas elektropreces.
Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā tiek veidota Vidzemes
plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”. Projekta īstenošanas
rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus,
un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums
tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas
aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Rūjienas bijušās slimnīcas ēka ir vietējās nozīmes kultūras
piemineklis, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbus veica SIA “EKERS”.
Ņemot vērā pandēmijas radīto negatīvo ietekmi uz būvmateriālu
piegādi un strauji augošajām būvmateriālu un degvielas cenām,
projekta ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim. Ar SIA “EKERS” līguma termiņš par būvdarbiem noslēdzās
2022. gada 5. augustā (būvuzraugs SIA “RIB Unit”).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no
tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā
505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds,
107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.
Zaiga Auniņa,
Valmieras novada pašvaldība

Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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SVĒTKI

Aicinām uz Kokmuižas svētkiem “Cilvēka
dārzs
Dārzs nemitīgi aug. Pat ziemā tas mieru krāj, lai spēks pavasarī
zemē dunēt. No saknes galotnē, no galotnes saknē – viss pašu
rokām un domām. Aicinām 2.–3. septembrī uz Kokmuižas svētkiem “Cilvēka dārzs”.
Kocēnos, Kokmuižas pils teritorijā skanēs koncerti, stāsti, būs
kino, izstādes, teātris, notiks tirgošanās, piedzīvosim Kokmuižas
iemirdzēšanos brīnumdārzā, būs īstens mākslas pikniks. Satiksies aktieri, mūziķi, gleznotāji, mākslinieki, tirgotāji, stādaudzētāji, keramiķi, jātnieki, rokdarbnieki, krodzinieki, smalki Kokmuižas
ļaudis un daudzi citi. Svētku programmu vadīs Jānis Romanovskis.

SKATIES DĀRZU!
2. un 3. septembrī plkst. 22.00–01.00 nakts Kokmuižas pils
logos iedegs brīnumainus dārzus. Neparastās gleznas tapušas
sadarbībā ar sapņu zemi “Neonija”.
Kokmuižas parkā un dīķī aiz pils 3. septembrī plkst. 11.00 un
14.00 būs izrāde bērniem “Pasaka par vardulēnu Hugo”. Pasaka, ko bagātina dziesmas, rosina mazos skatītājus domāt par to,
vai ir labi sarunāties ar svešiniekiem, mānīties un slinkot.
Kokmuižas senā saimniecības ēka (Jāņa Ķenča ielā 2) Kokmuižas svētku laikā, 3. septembrī no plkst. 12.00, pārtaps par
Kokmuižas krodziņu, kur valdīs īstena vesterna gaisotne. Nebijusi
iespēja – plkst. 19.00 aicinām noskatīties pirmo latviešu vesternu, piedzīvojumu filmu “Wild East. Kur vedīs ceļš”, pirms tam,
no plkst. 17.00 līdz 18.00, noklausoties folkroka/ kantrī mūzikas
grupas “Juuk” vīru koncertu. Plkst. 18.30 pirms filmas seansa būs
satikšanās un sarunas ar filmas veidotājiem, aktieriem, kā arī ar
Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta “Kino visiem un
visur Latvijā” vadītāju Ievu Pitruku. Krodziņā būs pieejamas dažādas
galda un prāta spēles, piedāvājumā, protams, arī Valmiermuižā
brūvētais Kokmuižas alus. Norises organizētas sadarbībā ar Valmiermuižas kultūras biedrību un Valmiermuižas alus darītavu.
Skaista tradīcija svētkos ir atklāšanas parāde. Tā virzienā
no Alejas ielas līdz Kokmuižas pilij norisināsies 3. septembrī
plkst. 12.00. Šogad kā krāšņi ziedi parādē uzziedēs arī jaunie
tērpi, kas auduma krokās un brīnišķīgajās krāsās nes to cēlumu,
kāds Kokmuižas pils dārzos bija ikdiena pirms simtiem gadu.
Skatītājiem būs iespēja redzēt arī Latvijas Antīko automobiļu kluba un Rīgas Motormuzeja spēkratus.
SADZIRDI DĀRZU!
2. septembrī plkst. 20.00 Kokmuižas pils dārzā aicinām baudīt
koncertprogrammu “Ziedonis. Lācis. Sievietes”. Dzejnieks
Imants Ziedonis Sievieti dzejā gaidījis veselu mūžību, sarunājies
ar viņu caur puķēm, teicis tieši, ka viņu mīl, slēpis viņu dzejolī un
dārgāko par viņu, iespējams, atstājis aiz dzejoļa. Komponists Kārlis Lācis Ziedoņa Sievietei piešķīris trauslas un kaislīgas mūzikas
cēlos vaibstus. Viņus šķir paaudzes un pieredzes, bet vieno iedvesma, ko sniedz Sieviete. Viņi nelaužas viņas pasaulē, tikai cienī24

gi un skaisti stāv uz tās sliekšņa. Ziedonis un Lācis dod iespēju uz
skatuves saskarties un pieskarties sievietēm, kuras citādi varētu
arī nesatikties. Solistes: Jolanta Strikaite, Aija Andrejeva, Aija
Vītoliņa, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Rēzija Kalniņa, Ieva Segliņa, Dārta
Danēviča. Mūziķi: Kārlis Lācis – taustiņi, Kaspars Zemītis – ģitāra,
Māris Jēkabsons – pūšamie instrumenti, Artūrs Noviks – akordeons, Ainis Zavackis – perkusijas, Jānis Stafeckis – kontrabass,
Kaspars Grigalis – bungas.
3. septembrī jau pirms pusdienlaika, no plkst. 11.00 līdz 11.40,
uz neparastas skatuves, jo to no visām pusēm apskalos Kokmuižas
dīķis, uzstāsies saksofonu ansamblis “Valmieras meitenes”.
3. septembrī plkst. 17.00 senajā Kokmuižas saimniecības ēkā/
Kokmuižas krodziņā skanēs grupas “Juuk” vīru koncerts, ieskandinot latviešu vesterna “Kurp vedīs ceļš” izrādīšanu. Trio spēlēs
īpaši šim notikumam pieskaņotas dziesmas par drosmi un muļķību, mīlu un nāvi, draudzību un nodevību, par likteni un izredzēto
spēju stāties tam pretī. Oskars Jansons – ģitāras, bandžo, balss, ermoņikas, Edgars Šubrovskis – ģitāra, basģitāra, balss, Kalvis SležisZaļkalns – sitaminstrumenti, balss.
3. septembrī Kokmuižas pils dārzā ikviens aicināts uz mākslas
pikniku. Klātesošos no plkst. 12.00 priecēs Dikļu pūtēju orķestra koncerts, spēcīgs skanējums seno cīņu un folkloras kopas
“Vilkači” izpildījumā gaidāms no plkst.13.00, plkst. 15.00 dārzā
virmos grupas “Parks” radītā džeza noskaņa. Plkst. 17.00 sagaidīsim lielisko mūziķi Goran Goru.
Kokmuižas svētku noslēgumā, 3. septembrī no plkst. 21.00,
Kokmuižas pils dārzā aicinām baudīt grupas “Lādezers” koncertu un balles noskaņas. 1987. gadā dibinātās latviešu rokgrupas
kodolu veido Aigars Voitišķis (ģitāra, balss) un Ingus Ulmanis
(ģitāra, balss, taustiņi). “Pašlaik “Lādezeram” aktuālais muzikālais
materiāls no drīzumā gaidāmā albuma ir vienots, jēgpilns un
muzikāls ceļojums laikā par tēmām, kas paliek prātā vēl kādu
brīdi pēc tam, kad dziesma izskanējusi,” tā par jauno koncertprogrammu un gaidāmo albumu stāsta grupas solists Ingus Ulmanis.
Gan jaunās dziesmas “Kā man laiku apturēt”, “Gadalaiki” u.c., gan
jau labi zināmās “Lādezera” dziesmas, kas skanēs koncertā Kokmuižas svētkos, ir par būtisko un vienlaikus vienkāršo cilvēka
dzīvē, par laika un dabas neatgriezeniskajiem procesiem, arī par
to, kā novērtēt, kas ir dots.
IERAUGI DĀRZU!
2. septembrī plkst. 17.00–21.00 un 3. septembrī plkst. 11.00–
21.00 Kokmuižas pilī aicinām apskatīt ekspozīciju ar ziemas dārza
elementiem “Cilvēka vārds dārzā”.
2. un 3. septembrī Kokmuižas pilī no plkst. 11.00 līdz 21.00
aicinām uz Ievas Kampes-Krumholcas personālizstādi “Personiska parādība”. Pēdējos piecus gadus mākslinieces daiļrades centrā
ir, kā viņa to dēvē, augu gleznas par cilvēkiem. Ar nejaušu, bet
ļoti trāpīgu augu kompozīciju Ieva Kampe-Krumholca simboliski
un līdzībās stāsta par pārdzīvojumiem, kas skar viņu pašu, tuviniekus un sabiedrību kopumā. Mākslinieci absolūti neinteresē cilvēks – precīzs tā portretējums, bet gan netiešs tā atspoguļojums
caur dabu.
2. un 3. septembrī Kokmuižas klētī (Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas velvju zālē) būs skatāma mākslinieces Ivetas Kreišmanes
gleznu izstāde “Mazās laimītes”. Tā stāsta par mazajiem mirkļiem,
dabu, ikdienas brīnumiem.
No 2. līdz 12. septembrim Kokmuižas klētī būs Kristīnes
Nuķes-Panteļējevas darbu izstāde “Kosmiskā Odiseja”, aicinot
skatītāju aizdomāties, ka augsne svarīgākiem atklājumiem ir
mums apkārt, vajag tikai vērīgāk (nano līmenī) ieskatīties. Katrā
šūnā, katrā kristālā ir iespējams saskatīt Visumu, atrast risinājumus un veikt atklājumus, kas mainīs pasauli.
Sestdien, 3. septembrī, Kokmuižas svētkos viesosies arī Valmieras novada mobilais Tūrisma informācijas centrs (TIC), aicinot
ikvienu interesentu vairāk uzzināt par Valmieras novada tūrisma

SVĒTKI
piedāvājumu, kā arī piedalīties aktivitātē
“Atrodi savu Kokmuižas ziedu”. Aicināts
piedalīties ikviens svētku apmeklētājs.
Saņemot aktivitātes lapu Valmieras novada mobilajā TIC, paveroties dabā un svētku
norisē, katram dalībniekam ar radošu pieeju būs jāatrod tieši savs svētku zieds svētku sajūtu vai redzamo norišu veidolā. Pēc
uzdevuma izpildes dalībnieks tiek aicināts
aizpildīto uzdevuma lapu nogādāt atpakaļ
mobilajā TIC, par to dāvanā saņemot svētku piemiņas suvenīru. Katram aktivitātes
dalībniekam lūgums parūpēties par kādu
rakstāmpiederumu – pildspalvu, zīmuli vai
flomāsteru.
IZZINI DĀRZU!
2. septembrī plkst. 17.30 Kokmuižas pilī
aicinām uz sarunu “Kokmuižas dārznieks
un rožu selekcionārs Nikolajs fon Hartviss”
kopā ar vēsturnieci Inetu Amoliņu. Skaisto parku Kokmuižā iekopa Kokmuižas
īpašnieka dēls Nikolajs fon Hartviss (1793–
1860). Vēlāk viņš kļuva par Ķeizariskā Ņikitas botāniskā dārza vadītāju Krimā un
selekcionēja ap 200 rožu šķirņu. Savukārt
plkst. 18.00 sāksies dārzkopības un Nacionālā botāniskā dārza speciālistes Ilmas
Neretas lekcija “Rožu audzēšanas Ābece”.
3. septembrī plkst. 10.00 Kokmuižas
pilī vēsturniece Ineta Amoliņa pastāstīs
par Kokmuižas dārzu un parku vēsturi.
No plkst. 11.00 – Oleru muižas saimnieces Ievas Zemītes pieredzes un iedvesmas stāsti par muižas dārza iekopšanu un
uzturēšanu.
3. septembrī plkst. 10.00–14.00 aicinām
tējotavā Kokmuižas pils teritorijā tikties ar
“Sudrabkalnu Viesistaba” saimnieci Judīti
Bukšu.
TURPINI DĀRZU!
Aicinām 3. septembrī plkst. 10.00–
16.00 Kokmuižas pils teritorijā apmeklēt
muižas tirgu un stādu placi, lai iedvesmotos un iegādātos ko īpašu tieši savam
dārzam. Turpat varēs arī izzināt senās receptes, aizgūstot makten labus padomus
gardām maltītēm mūsdienās. Izbraucieni
ar laivu Kokmuižas dīķī, šaušana ar loku
mērķi, darbošanās kopā ar Kocēnu 38.
skautu vienību, mālu darbnīca lieliem un
maziem kopā ar “Vaidava Ceramics”, rotājumu darināšana ziedu tematikā kopā ar
mākslinieci Ingu Loginu, izjādes ar Valmiermuižas zirgu staļļa ponijiem – būs interesanti gan lieliem, gan maziem svētku
apmeklētājiem.
Aicinām apskatīt atjaunotā Kokmuižas pils parka krāšņos stādījumus, kas
spoguļojas dīķos, izstaigāt simtgadīgu
koku alejas, kā arī aplūkot Latvijā pirmo
un pagaidām vienīgo publiski apskatāmo
sfērisko Saules pulksteni. Dārzs rosinās iztēloties baronu dzīvi Kokmuižas pilī, par ko
vēstures avoti stāsta jau kopš 1582. gada,
kā arī laiku, kad tapa mākslinieka Kārļa
Hūna glezna “Pie Valmieras Vidzemē”.
VIII Kokmuižas svētku “Cilvēka dārzs”
programma skatāma valmierasnovads.lv.
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība

Aicinām uz Tomātu svētkiem
Brenguļos
Pirms sešiem gadiem pirmo reizi Latvijā aizsākās Tomātu svētku tradīcija
Brenguļos. Sadarbībā ar Artūra Sildes
Dārznieku entuziastu klubu “Tomāts” un
Latvijas tomātu šķirņu kolekcionāriem
27. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00
Brenguļu centrā būs apskatāma viena no
lielākajām tomātu augļu izstādēm mūsu
valstī – vairāk nekā 300 šķirnes.
Tomātu svētku laikā norisināsies arī
tradicionālais mājražotāju un amatnieku
tirgus, kurā ar savu saražoto produkciju
piedalīsies vairāk nekā 60 tirgotāji no
visas Latvijas. Apmeklētāji būs aicināti
ne tikai iegādāties gan mājražotāju un
amatnieku produkciju, bet arī nobaudīt
pavāres Inguna Vilkas pagatavoto tradicionālo tomātu zupu un aplūkot tomātu izstādi.
Šogad Tomātu svētkos piedalīsies deviņi tomātu šķirņu kolekcionāri – Natālija
Zeltiņa no Valmieras novada Brenguļu
pagasta, Elga Bražūne un Saiva Pekuse
no saimniecības “NESLINKO” no Ķekavas
novada, Maija Čerjaka ar čili un papriku
no Carnikavas. No Talsiem būs ieradušies
Valdis Puliņš un Valentina Cuznetova
(ar arbūziem, melonēm, gurķiem un
tomātiem), bet no Rīgas – Linda Grotupe,
Ludmila Kodzasova, Darja Jureviča un
Aleksandrs Blinovs (ar mikrobioloģisko
mēslojumu).
Kolekcionāri sniegs konsultācijas tomātu audzēšanā, varēs iegādāties tomātu
sēklas, kā arī būs iespējams pārbaudīt
līdzi paņemto dārzeņu nitrātus, kā
arī noteikt pH līmeni saviem augsnes
paraugiem.
Svētku laikā, no plkst. 13.00 norisināsies divi konkursi – “Smagākais tomāts” un “Neparastākais tomāts”, kas
sniegs iespēju uzzināt to, kuram šogad
dārzā ir izaudzis brangākais tomāts
un visinteresantākās formas tomāts.
Konkursam ikviens tomātu audzēšanas
entuziasts varēs pieteikties pasākuma
dienā uz vietas.
Uzzinot jaunas receptes, virtuves noslēpumus, jaunas garšas un kulinārijas
prasmes, Tomātu svētkos apmeklētāji
varēs vērot ēdiena gatavošanas meistarklasi profesionāla pavāra Jāņa Viatera
vadībā. Protams, viena no galvenajām
ēdiena sastāvdaļām būs tomāts.
Lai svētku mazākiem apmeklētājiem
būtu dažādām aktivitātēm pavadīta diena, no plkst. 11.00 Tomātu svētkos bērniem būs vairākas radošās darbnīcas,
kurās varēs izgatavot aproces un auskarus no pērlītēm un filca materiāla, apgleznot seju, doties nelielā izjādē ar
zirgiem un izbaudīt cirka šova elementus.
Pasākumu no plkst. 11.00 ieskandinās
grupa “Pipari”, bet pēcpusdienā būs
skatāma Liepas amatierteātra “Krams”
izrāde “Kāzas bazūnēs”. Brenguļu sporta

centrā (SC) “Kaimiņi” būs apskatāma
izstāde “Brenguļu un Jaunvāles skolām
160” un Santas Paegles Dzērvīšu skolas
makets.
Savukārt no plkst. 11.00 līdz 13.00
ikviens svētku apmeklētājs gaidīts
projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā” aktivitātēs,
kas norisināsies SC “Kaimiņi” 1. stāva
foajē. Bērni būs aicināti fiziski izkustēties,
piedaloties dažādos līdzsvara, precizitātes un veiklības uzdevumos pie sporta centra “Kaimiņi”, bet pieaugušie aicināti parūpēties par savu sirds un
asinsvadu veselību, veicot glikozes un
holesterīna eksprestestus, izmērot asinsspiedienu un pulsu un saņemot īsas
ekspreskonsultācijas par testu rezultātiem.
Tomātu svētki piesaistīs ne tikai tos,
kuri interesējas par tomātu audzēšanu,
bet arī sportistus, kuri no plkst. 10.00
pie SC “Kaimiņi” spēkus izmēģinās
vairākās sporta disciplīnās. Komandas
varēs sacensties pludmales volejbolā
un florbolā 3x3, bet individuāli varēs
izmēģināt savus spēkus šautriņu mešanā, krosmintonā, kornholā un basketbola metienos no vietas (sporta aktivitāšu
nolikums ir pieejams pašvaldības mājaslapā valmierasnovads.lv).
Lai šodien gūtu pārsteigumu, tomātiem jāapvieno tādi parametri kā
izskats, garša, krāsojums un izmērs, un
to selekcionāriem ir izdevies izdarīt.
Tomātu svētkos būs iespējams ielūkoties
selekcionāru mākslas darbos, redzēt pasaules jaunākās un modernākās tomātu
šķirnes, ko savos dārzos izlolojuši Latvijas
tomātu kolekcionāri.
Marija Melngārša,
Valmieras novada pašvaldība
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Aicinām uz Dzejas dienām
Vārds izriet no domas un satiek klausītāja domu, dzeja vieno. Aicinām uz
Dzejas dienas norisēm Valmieras novadā!
ZINĀŠANA UN NEZINĀŠANA PAR
ZILĀKALNA TEORIJU
Zilaiskalns ir vieta, kur pragmatiski racionālais pārplūst mistiskajā. Zilākalna
ūdenstornis ilustrē racionālo — ūdenstornim ir jādarbojas pēc fizikas likumiem.
Taču netālu ir kalns, kuru dažādi avoti
rāda kā senu kulta vietu ar spēcīgu enerģētisko starojumu. Tajā pašā laikā arī te
mistiskajam blakus turpina atrasties zinātniski sataustāmais: pie virsotnes atrodas
ģeodēziskais atbalsta punkts, kas nepieciešams teritorijas uzmērīšanai. Šie
kontrastējošie elementi liek domāt par
atšķirīgiem izziņas, domāšanas un pieredzes veidiem un to pārklāšanos vai nesaskaršanos cilvēku apziņā. Tie stāsta arī, kā
dažādi cilvēki izturas pret noslēpumaino
un nesaprotamo.
3. septembrī plkst. 18.30 dzejas performancē “Zilākalna teorija” apvienība
“Dzejnieki liftā” pētīs šos dažādos zināšanas
(bet varbūt arī nezināšanas) veidus. Pirmajā daļā (no plkst. 18.30) aicinām ūdenstornī apskatīt audiovizuālu projekciju par
redzamo un empīriski izmērāmo, balstoties Ievas Vieses filmētajā dzīvās dabas
mikroskopiskajā pietuvinājumā. Noskaņu
vēl īpašāku veidos dzejas ieraksts. Otrajā
daļā (no plkst. 19.15) Zilākalna virsotnē būs
dzejas lasījumi – netveramais un noslēpumainais. Piedalīsies Raimonda Arāja, Dita
Putniņa, Kristīne Audariņa, Jānis Buholcs,
Inga Gaile, Elīna Vendija Rībena, Ieva Viese,
Dita Vīksna.
Dalības maksa – 3 EUR.
TIKŠANĀS AR APVIENĪBU VEGA
Vega nav tikai zvaigzne Liras zvaigznājā. Katrs savā VEntas un GAujas krastmalu
pilsētā mītošie brālēni Aivars Punkstiņš
un Uldis Punkstiņš ik pa laikam satiekas
apvienībā “VEGA” un ieskaņo savas dziesmas “par zemi, jūru un zvaigznēm virs
tām, par noklusētajām sajūtām”. Abus vieno dziesmas, kuru tematika ir jūra, krasts
un tajos esošo cilvēku domu un attiecību
atspoguļojums. Albums “Lido, dūja” bija
nominēts mūzikas ierakstu gada balvai
“Zelta Mikrofons” kā labākais debijas albums, 2017. gadā iznāca “Tas ir viss, kas
pieder man”, bet tagad gādāts par jaunu
dziesmu apkopojumu.
Brālēni piedalījušies “Bilžu” un dziesminieku norisēs, viesojušies vairākās Kurzemes un Vidzemes bibliotēkās ar dziesmām, dzeju un Aivara stāstījumu par piedzīvoto pasaules jūrās.
Apvienība VEGA aicina būt par dziesmu
un dzejas piepildīta ceļojuma dalībnieku.
Tas sāksies Kauguru Kultūras nama zālē
7. septembrī plkst. 14.00, dosimies uz Tobago – senās Kurzemes hercogistes īpašumu tālajā jūrā pie Amerikas krastiem.
VELTĪJUMS JĀNIM PORUKAM
Vaidavas pagasta bibliotēka 9. septem26

brī plkst. 18.00 Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā aicina uz tikšanos ar rakstnieci Ingu Žoludi. Tā būs Jānim Porukam
veltīta Dzejas dienas norise “Izgāja dvēsele
pastaigāties”. Programmā – autores lasījumi no grāmatas “Vendenes lotospuķe” un
latviešu komponistu solodziesmas ar Jāņa
Poruka vārdiem.
Nemo, Adagio, Parsifals jeb Jānis
Poruks – viens no dižākajiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem, kura radītos
tēlus pazīstam jau no bērnības. Visiem
laba vēlētāja Kukažiņa, Knipskas brašulis
Cibiņš, pērļu zvejnieks Ansis, Ziemassvētku sajūtas dzejolī “Balts sniedziņš snieg uz
skujiņām”. Romantiķis, sapņotājs, kaislību
un pretrunu plosīta personība. “Dienas
grāmata” romānu sērijā “Es esmu...” iznākusī
rakstnieces Ingas Žoludes grāmata “Vendenes lotospuķe” veltīta Poruka daiļradei
un dzīves kaislībām. Tā kļuvusi par vienu
no pieprasītākajām grāmatām bibliotēku
un grāmatnīcu plauktos. Bija nominēta
arī Latvijas Literatūras gada balvai, izceļot
izcilo veikumu rakstniecībā. “Romāns par
rakstnieku Jāni Poruku ir lielisks literārs
trāpījums ar meistarīgi piesātinātu tekstu,
elegantu un baudāmu valodu. Uzrakstīts
“ar asinīm”, Poruks stāstījumā elpo un dzīvo
savu un īstu dzīvi, atklājot, ka rakstniecei
ir svarīgs un tuvs, un tas grāmatai piešķir
īpašu personiskumu. Iespējams, šis darbs
būs viens no desmitgades nozīmīgākajiem
sasniegumiem latviešu literatūrā,” tā Ingas
Žoludes veikumu novērtējuši žurnāla “Domuzīmes” literārie eksperti.
Dzeja vieno gadsimtus, cilvēkus, vērtības. Dzeja vieno vārdā un mūzikā. Norisi
bagātinās dziedātāja Baiba Renerte (mecosoprāns) un pianiste Ilze Kundziņa.
MĀLS, MŪZIKA UN ĢIMENE
♦ 9. septembrī plkst. 12.00 Mazsalacas
pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienas norisi “Vārds & Māls” pie keramiķes
Lindas Zeltas Skaņkalnes pagasta “Vidusmežos”. Izbraukšana no Mazsalacas
ar velosipēdiem plkst. 10.00. Dalībniekus lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 27883490.
♦ 11. septembrī plkst. 18.00 Oleru muižā
aicinām baudīt brīnišķīgu koncertu “Jēkaba Nīmaņa kvartets Dzeja
mūzikā”.
♦ 11. septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00
Brenguļu bibliotēkā gaidāma Dzejas
dienas norise “Dzejolis tētim, opim,
vecamtēvam ”.
♦ 16. septembrī plkst. 18.00 Kocēnu
bibliotēkā norisināsies Dzejas dienas
sarīkojums “Skumjas ir gudras” kopā ar
Raimondu Vazdiku un Elitu Veidemani.
♦ 16. septembrī Ēveles Tautas namā
aicinām uz tikšanos ar dzejnieci Vitu
Upenieci (laiks tiks precizēts).
♦ 17. septembrī plkst. 18.00 Naukšēnu
pagasta bibliotēkā skanēs dzeja
un dziesmas autora Didža Rijnieka
izpildījumā.
♦ 21. septembrī plkst. 19.00 Zilākalna

Kultūras namā koncertuzvedumā
“Ārijas Elksnes dzīves melodijas” skanēs
Lailas Ilzes Purmalietes un citu autoru
dziesmas ar Ārijas Elksnes dzeju, kā arī
izskanēs dzejnieces dzīvesstāsti, kas
rodami viņas vēstulēs un laika biedru
atmiņās.
♦ 23. septembrī plkst. 17.00 Strenču
pilsētas bibliotēkā aicinām uz Dzejas
dienas muzikālu norisi “Atnāc un nosvini dienu” – tikšanās ar dzejnieci Inesi
Toru un dziedātāju Inesi Neretu.
♦ 23. septembrī plkst. 17.00 Matīšu
Tautas namā uz Dzejas dienas norisi
“Gleznas un dzeja. Jāņa Simsona
laikabiedru tikšanās” aicina Matīšu
pagasta bibliotēka.
DZEJAS LASĪJUMI ZILĀKALNĀ UN
VALMIERĀ
Valmieras integrētā bibliotēka aicina
uz dzejas lasījumiem 15. septembrī plkst.
16.00–16.45 Zilākalna kultūrvēstures un
apmeklētāju centrā un plkst.18.00–19.30
Valmieras bibliotēkā. Dzeju lasīs: Tamāra
Skrīna, Juris Helds, Viks, Daina Sirmā, Agnese Rutkēviča, Aivars Ustups un Ivars
Šteinbergs, kurš pērn saņēma ikgadējo
Dzejas dienu balvu par dzejas krājumu
“Strops”. Valmieras bibliotēkā par muzikālo
noskaņu rūpēsies akordeonists Māris
Rozenfelds. Dzejas lasījumus bibliotēkā
būs iespējams klausīties arī tiešraidē
bibliotēkas Facebook lapā.
Jāpiemin, ka pirms tam, no plkst.
11.15 līdz 12.15, Valmieras bibliotēkā
Ivars Šteinbergs vadīs dzejas meistarklasi
jauniešiem.
DZEJAS DIENAS KĀRTAINĀ
ĀBOLMAIZE
Pašsacerētas mūzikas, dejas un dzejas
festivāls “Dzejas dienu kārtainā ābolmaize”
17. septembrī norisināsies Sēļu muižā.
Plkst.13.00–16.00 Sēļu muižas dārza terasē
būs Pankūku bārs un dziesmota tikšanās
koncertā “Dziesma Tev un man”. Aicinām
pieteikties pašsacerēto dziesmu autorus
un lauku muzikantus – izpildītājus, kuri
muzicē akustiskās mūzikas pavadījumā.
Pieteikšanās un plašāka informācija, zvanot pa tālr. 20019452 vai 26321158.
Plkst. 17.00 Lielajā zālē norisināsies
dzejniekam Pēterim Jurciņam veltīta dzejas pēcpusdiena “Ceļš vienmēr turpinās”.
Dzeju lasīs aktieris Ivo Martinsons, muzicēs
Lolita Fussa (elektroniskā noskaņu mūzika) un Lūcija Sičevska (ģitāra), izpildot
skaņdarbus ar Pētera Jurciņa vārdiem, kas
ataino Latvijas dabas skaistumu un cilvēka
ceļu caur to.
DZEJA UN MĪLESTĪBAS DEFINĪCIJA
24. septembrī plkst. 14.00 Bērzaines pagasta bibliotēka aicina uz Dzejas dienas
norisi “Mīlestības definīcija” Bērzaines
Tautas namā. Viesosies dzejniece Madara
Gruntmane un ģitārists Māris Šverns.
Dzejas dienu organizatori un
Zane Bulmeistare,
Valmieras novada pašvaldība
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Aicinām uz Zinību dienas svētkiem

Brīnīties, izzināt, darboties, satikties, klausīties, skatīties, paņemtā kokvilnas krekliņa vai maisiņa. Būs iespēja izvēlēties
priecāties – aicinām skolēnus, skolotājus, ģimenes, draugus baltas vai tumši zilas krāsas motīvu.
un visus, kuriem 1. septembris ir svētku diena, neskatoties uz
Hanzas laukumā no plkst. 13.00 līdz 17.00 viesosies
to, vai pirmais solis pāri skolas durvju slieksnim vēl nav sperts četrkājainie svētku viesi – poniji un zirgs no “Valmiermuižas
vai tas noticis pirms vairākiem desmitiem gadu, svinēt skolas staļļa”. Par atsevišķu samaksu bērni varēs doties izjādē ponija vai
atsākšanos kopā!
zirga mugurā.
Valmieras muzeja iekšpagalmā 1. septembrī no plkst. 11.00
Īpašā fotogrāfijā savu 1. septembri – atkalredzēšanās
līdz 15.00 norisināsies jau tradicionālā Zinību dienas norise svētkus – varēsi iemūžināt tematiskā fotostendā, kas atradīsies
bērniem un jauniešiem “Citāda skola”. Šoreiz vadmotīvs ir pie Dzirnavu ezeriņa. Turpat arī būs pārsteigums, kam cieša
“Sens, ne tik sens”, iesaistot mazākus un lielākus dalībniekus saistība ar skolas tāfeli.
gan aktīvās un radošās nodarbībās brīvā dabā, gan arī aicinot
No plkst. 18.30 Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” aicina
iepazīt Valmieras muzeja ekspozīciju – atvērto krājumu “Mājā
jauniešus un visus, kuri sirdī jauni, laukumā pie Valmieras
un sētā”. Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt vairākas radošas
Kultūras centra apmeklēt grupas “Audiokvartāls” koncertu, kurā
nodarbības – mācību stundas, pārbaudot savas spējas vizuālajā
viegla rokmūzika tiks apvienota ar mūsdienīgām elektroniskām
mākslā, matemātikā, latviešu valodā, sociālajās zinībās, kā arī
skaņām. Svētku noslēgumā – SILENT DISCO ar DJ Alexx Rea un
sportā. Šogad nodarbībām doti arī to raksturojoši nosaukumi,
Tomu Polakenu pie pults.
piemēram, “Pipirkšķītis”, kurā, izmantojot senākās svara un
Pārsteigumi gaidāmi arī Strenču brīvdabas estrādē. Tur
garuma mērvienības, varēs pārbaudīt savu spēku un vērību,
vai “Otētāji”, kurā, pielietojot interesantu mākslas tehniku, būs no plkst. 18.00 skolēni, vecāki, vecvecāki, draugi, skolotāji un
ikviens interesents aicināts ļauties brīnumiem un iepazīt maģijas
iespēja radīt krāsainu mākslas darbu, izveidojot dārgumu lādi.
pasauli, vērojot iluzionista Edžus burvju triku šovu.
“Citāda skola”, kā arī muzeja apmeklējums vecākiem ar
Labdarības organizācija “Dr. Klauns” aicina 1. septembrī
bērniem 1. septembrī ir bez maksas. Aicinām apmeklēt arī Izstāžu
namu, kurā iespējams aplūkot mākslinieka Klāva Lora izstādi plkst. 11.00 pie Valmieras Kultūras centra tikties ar izturīgo un
“Sabotāža II”, kā arī ekspozīciju – atklāto krājumu “Mājā un sētā”. dzīvespriecīgo Dr. Jaukuli. Viņš no 24. augusta dosies 20 dienu
Muzeja ārstniecisko augu un garšaugu dārzā Pilskalna ielā 2 velomaratonā, veicot apmēram 2000 kilometru, lai viesotos
visas dienas garumā priecēs ziedu audzētāju Maijas Breikšas un dažādās Latvijas vietās un pastāstītu, cik svarīgu uzdevumu
veic Dr. Klauni, palīdzot bērniem Latvijas slimnīcās justies
Ritas Zaļās dāliju izstāde.
drosmīgākiem un veseļoties ātrāk. Velomaratons notiks par
1. septembrī laukumā pie Valmieras Kultūras centra norigodu organizācijas “Dr. Klauns” 10 gadu jubilejai. Turklāt kopā
sināsies Zinību dienas svētki #PirmaisVALMIERĀ. Plkst. 12.00
jāpaveic vēl kāds svarīgs uzdevums – jāpiedalās izaicinājumā
un 14.00 uz interaktīvu izrādi aicina Zinātniskais teātris
par lielāko cilvēku sarkanajos klaundegunos (tos var iegādāties
“Laboratorium.lv”. Izrādes laikā vadītāji kopā ar dalībniekiem
"Rimi", tādējādi atbalstot Dr. Klaunu kustību) skaitu vienā
veiks eksperimentus un zinātniskus trikus, kas bērniem un
fotogrāfijā. Pēc tam būs rītarosme, novēlot spēku un pavadot
pieaugušajiem ļaus ieraudzīt zinātni pavisam jaunā gaismā un
Dr. Jaukuli tālākajā ceļā.
iemīlēt to. Plkst. 13.00 un 15.00 šovu ar maģijas un komēdijas
elementiem piedāvās iluzionists un burvju triku meistars Robijs
Līga Tarbuna,
RADOŠO
UNdarbnīcas
PASĀKUMU
Trankalis. No
plkst. 12.00DARBNĪCU
līdz 16.00 koprades
DARE
Zane Bulmeistare,
T kreklu apdrukas darbnīcā varēsi izveidot savu apdruku ar
Valmieras novada pašvaldība
#PirmaisVALMIERĀ motīvu, bez maksas to uzdrukājot uz līdzi

KALENDĀRS

Purva iela 12
(Valmieras Dizaina un mākslas vsk. telpās)

DARE norises septembrī
SEPTEMBRIS
07.09. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

Iedvesmojošs sarunu vakars "Meikeru Meetup" | Bezmaksas
10.09. | plkst. 11.00 - 13.00 | darbnīca bērniem (4-7 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

10.09. | plkst. 15.00 - 17.00 | darbnīca bērniem (8-12 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

28.09. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

DARBNĪCA - RADI PATS | € 20

OKTOBRIS
06.10. | plkst. 18.00 - 20.00 | aicināts ikviens interesents

Iedvesmojošs sarunu vakars "Meikeru Meetup" | Bezmaksas
08.10. | plkst. 11.00 - 13.00 | darbnīca bērniem (4-7 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

08.10. | plkst. 15.00 - 17.00 | darbnīca bērniem (8-12 gv.)

MINI MEIKERI ĶIMERĒJAS | € 10

/DARE.VKD

/dare_valmiera

T.: 29367607

darevalmiera.lv

VAIRĀK: www.darevalmiera.lv/pasakumi
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KULTŪRA

Valmieras
Dizaina un
mākslas
vidusskolas
laikmetīgās
mākslas
izstāde
“Mītiskie
stāsti”
2. septembrī plkst. 18.00 Valmierā, topošajā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” atklās laikmetīgās mākslas izstādi “Mītiskie stāsti”. Izstādē
būs skatāmi Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 7. klašu izglītojamo noslēguma darbi.
Izstādes darbu saturs balstīts četros atslēgas vārdos – mīts (grieķu
vārds `mythos` – teika, nostāsts),
ilgtspēja, redzēt un vērtības, darbos aktualizējot sev, savai ģimenei
svarīgos notikumus, izpausmes sabiedrībā, uzrunājot cilvēku saprātu un iekustinot dvēseli. Izstādē
“Mītiskie stāsti” redzēsiet divdesmit
autoru darbus, tapušus laikmetīgajai
mākslai raksturīgos medijus (video,
audio, instalāciju, dokumentālo fotogrāfiju u.c.), kā arī dažādās vizuālās
mākslas tehnikās radītus, laikmetīgi risinātus grafikas un glezniecības
darbus, kolāžu, kā arī būsiet aicināti
iesaistīties izziņas un kopīgās radošās
darbības procesos.
Noslēguma darbu vadītāji: Indra
Cālīte, Signe Krumholce, Silvija Melnūdre un Velta Rone.
Izstāde Rīgas ielā 25, Valmierā
būs apskatāma no 2. septembra līdz
2. oktobrim. Darba laiks: pirmdiena
un otrdiena – brīvs, no trešdienas līdz
piektdienai – 12.00–20.00, sestdiena – 12.00–20.00, svētdiena – 12.00–
16.00.
10. un 11. septembrī notiks arī sietspiedes apdrukas darbnīca mākslinieces Kristīnes Zemļickas-Brālēnas
vadībā.
Ieeja uz izstādi un darbnīcām ir
bez maksas, aicināts ikviens.
Inga Rokpelne,
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
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Valmieras teātris uzsāk
100. sezonu
Neskatoties uz to, ka teātra ēka ārēji joprojām atgādina drupas, 3. augustā Valmieras teātra kolektīvs pulcējās pie netālu esošā, režisoram Oļģertam Kroderam
veltītā, mākslas objekta “Krodera ābele”, lai atklātu teātra 100., ko dažādu force major
apstākļu dēļ varētu dēvēt par spītības sezonu. Ar rekonstrukcijā esošo teātra ēku
fonā arī tapa tradicionālā kopbilde. Teātra direktore apsveica ar jaunās sezonas sākumu, vēlēja spēku un iepazīstināja ar sezonas iecerēm gan mākslinieciskā, gan arī
būvniecības jomā. Tā kā rekonstrukcijas darbi turpināsies visas sezonas garumā,
Valmieras teātris daudz laika pavadīs viesizrādēs Rīgā un visā Latvijā, turpinot spēlēt
arī mājās – teātra Apaļajā zālē. Jaunajā sezonā plānoti 10 jauniestudējumi, kuros
līdzīgi kā pērn spēcīgi iezīmējas ģimenes tēma.
Ar neviltotu prieku visi klātesošie sveica teātra režisoru Tomu Treini un kostīmu
mākslinieci, nu jau Martu Treini, kļūstot par precētu pāri, kā arī kostīmu mākslinieci
Ilzi Vītoliņu ar pievienošanos teātra štatam.
Teātra sezona jau tradicionāli sākās ar Valmieras vasaras teātra festivālu, nu jau
septīto, kas norisinājās no 4. līdz 7. augustam, ar līdz šim vērienīgākajām izrādēm.
Teātra štata režisoru festivālam iestudētās izrādes ar Valmieras teātra aktieriem un
viesmāksliniekiem – Toma Treiņa 21. gadsimta absurds “Rinda” un Ineses Mičules
dvēseles nemiers dejas valodā “Plaušas” – pēc festivāla pāries teātra repertuārā un
tiks spēlētas iekštelpās.
Spītējot sarežģītajiem darba apstākļiem, teātris nav samazinājis savas radošās
ambīcijas un līdzās štata režisoriem šosezon te savas izrādes iestudēs Latvijā labākie
režisori – bez festivāla jauniestudējumiem plānoti vēl astoņi jaundarbi.
Pirmā sezonas pirmizrāde gaidāma 16. septembrī, režisora Elmāra Seņkova
iestudējums “Nelabie. Pēc Dostojevska”, kam dramaturģisko materiālu veidojusi
Justīne Kļava, iedvesmojoties no pasaules literatūras klasiķa Fjodora Dostojevska
1872. gadā izdotā romāna “Velni”.
Novembra sākumā pirmizrāde režisora Toma Treiņa un dramaturģes Lindas
Rudenes veidotajai izrādei pēc leģendārā vācu kinorežisora Vernera Hercoga filmas
“Ģimenes romāns” motīviem.
Turpinot domāt par teātra mazajiem skatītājiem, decembrī gaidāms jaunās
režisores Ilzes Blokas iestudējums bērniem – somu rakstnieka Petra Tamminena
stāsts “Kā sagaidīt citplanētieti”, kas caur humoru māca gan bērnus, gan pieaugušos,
kā pārvarēt bailes, sastopoties ar nepazīstamo.
Norvēģu dramaturga Jūna Fosē ģimenes drāmu “Vārds” iestudēs režisors Reinis
Suhanovs, kuras pirmizrāde paredzēta janvāra vidū. Februāra beigās pie skatītājiem
nonāks režisores Ineses Mičules iestudējums amerikāņu dramaturga Jūdžina
O’Nīla lugai “Sēras piestāv Elektrai”, kas dēvēta par vienu no augstākajām klasiķa
dramaturģijas virsotnēm un stāsta par kādas ģimenes kaislībām un savu traģisko
notikumu dēļ līdzinās grieķu traģēdijai.
Sezonas otrajā pusē plānoti vēl trīs jauniestudējumi – aprīlī pirmizrāde režisora
Regnāra Vaivara darbam “Stāsti par dakteriem”, tāpat izrādi iestudēs arī režisore
Indra Roga un gaidāms vēl viens Toma Treiņa jauniestudējums.
Marta Cekule,
Valmieras drāmas teātris

Pasākumi
VALMIERĀ
1. septembrī laukumā pie Valmieras
Kultūras centra Zinību dienas pasākums
#PirmaisValmierā. Plašāk 27. lpp.
1. septembrī Valmieras muzeja iekšpagalmā Zinību dienas pasākums “Citāda
skola”.
1.–3. septembrī Valmieras muzeja
Garšaugu dārzā “Dāliju” izstāde.
No 2. septembra līdz 2. oktobrim
topošajā laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” (Rīgas ielā 25) Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas Profesionālās ievirzes
izglītības programmas “Vizuāli plastiskā
māksla” 7. klašu izglītojamo noslēguma
darbu izstāde “Mītiskie stāsti”.
Līdz 3. septembrim Valmieras muzeja Izstāžu namā mākslinieka Klāva Lora
izstāde “Sabotāža II”.
3. septembrī plkst. 11.00–16.00 Sajūtu parkā Ģimenes diena ar putu ballīti.
4. septembrī plkst. 14.00 Jāņa Daliņa
stadionā Optibet Virslīgas futbolā 27.
kārtas spēle Valmiera FC-FK Liepāja.
Ieeja: 6 EUR.
4. septembrī plkst. 17.00 Valmieras
Kultūras centrā mūsdienu deju grupas
“Baltā” koncerts “Kods: DEJA”.
8. septembrī plkst. 14.00–17.00 koncertzālē “Valmiera” pasākums “Pēcpusdiena ar mēru”. Plašāk: 18. lpp.
9. septembrī plkst. 18.00 Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcā ērģeļmūzikas koncerts – muzicēs ērģelniece Vita Kalnciema.
10. septembrī plkst. 9.45 Jāņa Daliņa
stadionā starptautiskas sacensības bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”. Plašāk: 22. lpp.
11. septembrī plkst. 14.00 Jāņa Daliņa
stadionā Optibet Virslīgas futbolā 28.
kārtas spēle Valmiera FC-Riga FC. Ieeja:
6 EUR.
15. septembrī plkst. 11.15 Valmieras
integrētajā bibliotēkā dzejas meistarklase skolu jauniešiem, tikšanās ar dzejnieku, konceptuālistu Ivaru Šteinbergu.
15. septembrī plkst. 18.00 Valmieras
integrētajā bibliotēkā Dzejas dienu
Autoru vakars “..un vārds ir nemirstīgs” –
Tamāra Skrīna, Juris Helds, Daina Sirmā,
Agnese Rutkēviča, Aivars Ustups, Ivars
Šteinbergs. Vakaru vadīs dzejniece un
tulkotāja Agnese Rutkēviča. Par muzikālo
noskaņu rūpēsies akordeonists Māris
Rozenfelds.
16. septembrī plkst. 15.00 Jāņa Daliņa
stadionā starptautiskas sacensības “Javelin Cup”.
No 16. septembra līdz 29. oktobrim
Valmieras muzeja Izstāžu namā Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistru un bakalauru darbu izstāde “Pa ceļam” – kerami-

ka, stikls, tekstils.
17. septembrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā rudens koncertsezonas atklāšana ar grupu “Citi Zēni” un DJ
Alexx Rea. Ieeja: 12–16 EUR.
17. septembrī Valmieras novada atklātās veterānu-senioru sporta spēles.
Plašāk: 22. lpp.
Līdz 17. septembrim Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē ekspresizstāde
“Vēstules no frontes”.
Līdz 18. septembrim Valmieras Kultūras centrā fotoizstāde “Randiņš ar fotogrāfu”.
No 20. septembra līdz 15. oktobrim
Valmieras muzeja Izstāžu nama foajē
ekspresizstāde “Skaistuma pavēlnieki”.
No 20. septembra līdz 30. oktobrim
Valmieras Kultūras centrā foto biedrības
“Valmieras atspulgs” fotoizstāde “Mēs
šeit dzīvojam”.
22. septembrī plkst. 10.00–15.00 koncertzālē “Valmiera” forums “Māksla būt
uzņēmējam” – iedvesmojošs pasākums
jaunuzņēmējiem, biznesa ideju autoriem, uzņēmējiem. Plašāk: 18. lpp.
23. septembrī plkst. 18.30 Valmieras
Kultūras centrā koncertprogramma
bērniem “Leļļu meistara sapnis”. Ieeja:
9–14 EUR.
24. septembrī plkst. 19.00 Valmieras
Kultūras centrā Mārtiņa Kantera (Ruskis)
koncerts “Glezna”. Ieeja: 12–22 EUR.
Līdz 7. oktobrim Valmieras integrētajā bibliotēkā mākslinieces Gitas Šmites
gleznu izstāde.

VALMIERAS DRĀMAS
TEĀTRIS
3. septembrī plkst. 18.30 “Amerikāņu
bizons” (rež. I. Mičule), ieeja: 20 EUR.
4. septembrī plkst. 13.00 “Amerikāņu
bizons” (rež. I. Mičule), ieeja: 20 EUR.
9. septembrī plkst. 18.30 “Vēlā mīla”*
(rež. M. Ķimele), ieeja: 20 EUR.
10. septembrī plkst. 13.00 “Vēlā mīla”*
(rež. M. Ķimele), ieeja: 20 EUR.
10. septembrī plkst. 18.30 “Vēlā mīla”*
(rež. M. Ķimele), ieeja: 20 EUR.
Pirmizrāde! 16. septembrī plkst.
18.30 “Nelabie. Pēc Dostojevska” (rež. E.
Seņkovs), ieeja: 22 EUR.
17. septembrī plkst. 18.30 “Nelabie.
Pēc Dostojevska” (rež. E. Seņkovs), ieeja:
20 EUR.
18. septembrī plkst. 13.00 “Nelabie. Pēc
Dostojevska” (rež. E. Seņkovs), ieeja: 20 EUR.
26. septembrī plkst. 18.30 “Kalendārs
mani sauc” (rež. M. Eihe), ieeja: 20 EUR.
29. septembrī plkst. 18.30 “Liesmojošā
tumsa” (rež. T. Treinis), ieeja: 20 EUR.

*Izrādes notiek koncertzālē “Valmiera”.
Biļetes VDT kasē (tālr. 64207335), vdt.lv un
bilesuparadize.lv.

PIRMIZRĀDES
KINOTEĀTRĪ “GAISMA”
No 1. septembra “Marmadjūks” (LV, U),
“Zvērs” (12+), “Ielūgums” (12+).
No 8. septembra “Sema ceļojumi” (LV,
16+, rež. Aik Karapetian). Tikšanās ar
radošo komandu 12. septembrī plkst.
19.00.
No 9. septembra “StarDog and TurboCat” (LV, U), “Laimīgi mūžu mūžos” (12+),
“Vēlēšanās trīs tūkstošu gadu garumā”
(16+), “Bārene: Pirmais upuris” (16+).
No 16. septembra “Gulivera atgriešanās” (LV, U), “Biļetes uz paradīzi”
(12+), “Suflieris” (LV, 12+, rež. Margus
Paju)*.
No 23. septembra “Neraizējies, dārgā”
(16+), “Avatars” 3D (2009, 12+).
No 30. septembra “Mamma vēl smaida”
(LV, rež. Elza Gauja)*, “Smaids” (16+).
*Notiks tikšanās ar radošo komandu.
Drīzumā: no 21. oktobra “Māsas” (rež.
Linda Olte), no 4. novembra “Mātes
piens” (rež. Ināra Kolmane), no 11. novembra “Circenīša Ziemassvētki” (rež.
Aigars Grauba).
Plašāk: 3dcineam.lv, tālr. 64222641.

BRENGUĻU, KAUGURU un
TRIKĀTAS APVIENĪBĀ
7. septembrī plkst. 14.00 Dzejas dienas Kauguru Kultūras namā dziesmās un
dzejā “par zemi, jūru un zvaigznēm virs
tām, par noklusētajām sajūtām” runās
Aivars un Uldis Punkstiņi.
11. septembrī plkst. 11.00 Trikātas
pagastā pārgājiens kopā ar Rudīti Truci,
pulcēšanās pie Strenču kokaudzētavas.
Plašāk: 17. lpp.
22. septembrī plkst. 19.30 Trikātas
pilskalnā Baltu vienības dienas ugunskurs un pulcēšanās ap to vienojošās
dziesmās.
22. septembrī plkst. 20.00 Pekas kalnā
Kauguru pagastā Baltu vienības dienai
veltīts pasākums “Tik, cik būs uguņu uz
katra kalna, tik mēs arī še dzīvosim” –
vienības uguns iedegšana kopā ar folkloras kopu “Stutes”.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ
Septembrī Rencēnu Kultūras namā
Valmieras muzeja ceļojošā ekspresizstāde “Draule. Velniņi. Blaumanis”.
Apskatāma darba dienās, iepriekš
zvanot pa tālr. 29183069.
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Līdz 1. septembrim Matīšu Sv. Mateja
baznīcā mākslas pedagoģes Daigas Jirgensones gleznu izstāde.
Līdz 2. septembrim Vecates pagasta
bibliotēkā mākslinieces Unas Leitānes
bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.
Līdz 2. septembrim Matīšu Tautas
namā apskatāmas izstādes: mākslinieces Regīnas Sergeles gobelēni (izstādes darbus iespējams iegādāties,
tālr. 29448813), vēstures foto un liecības “Matīšu ugunsdzēsējiem 115”, mākslinieces Dainas Domašūtes foto izstāde, Valmieras muzeja krātuves izstāde
“Poga. Ceļojums cauri gadsimtiem”, Ingas Loginas mākslas un mājamatniecības darbi, mākslinieces Jolantas Mezītes
gleznu izstāde “Latvijas daba” (izstādes
darbus iespējams iegādāties, tālr.
26093688). Izstāžu apmeklētāji aicināti
pagasta kartē atzīmēt viņiem zināmās
kultūrvietas.
3. septembrī Ēvelē riteņbraukšanas sacensības.
3. septembrī plkst. 11.00–17.00 Valmiermuižas stallī sacensības jātnieku
sportā “Valmiermuižas kauss 2022”. Sportisti no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm
sacentīsies dažādas grūtības pakāpes
maršrutos (80–125 cm).
4. septembrī plkst. 10.00–16.00 Valmiermuižas stallī vadības maršruti un maršruti
līdz 60 cm. “Svētkos kopā ar zirgiem Valmiermuižā” startēs vismazākie dalībnieki un sportisti, kuri piedalās sacensībās
pirmo sezonu. Plkst. 12.00–15.00 izjādes
ar zirgiem, radošās darbnīcas, atraktīvas
spēles, dalības maksa: 3 EUR/pers.
4. septembrī plkst. 15.00 Valmiermuižas alus terasē “Stand-up comedy”
ar komiķiem Jāni Kreičmani un Kalvi Trosku. Ieeja: 5 EUR.
6. septembrī plkst. 17.00–19.00 Rencēnos “Burtnieku apļi 2022”.
10. septembrī plkst. 13.00 Valmiermuižas viesistabā Latvijas Leļļu teātra
viesizrāde “Tuntuļu Jurītis” (rež. Ģ. Šolis).
Ieeja: 7 EUR.
11. septembrī Matīšu Sv. Mateja baznīcas 335 gadu jubilejas pasākums: plkst.
9.00 Matīšu Sv. Mateja baznīcas dārzā
Glika ozola stādīšana, plkst. 10.00 svētku dievkalpojums, kā laikā un pēc tā
koncertu sniegs Cēsu baptistu draudzes
zvanu ansamblis “Soli Deo Gloria”.
11. septembrī plkst. 11.00–16.00
Brenguļu bibliotēkā Dzejas dienu ietvaros ģimenes pasākums “Dzejolis – tētim, opim, vecamtēvam”.
11. septembrī plkst. 16.00 Burtnieku
Kultūras centrā liriska komēdija “Mīli
mani!” pēc A. Birbeles lugas motīviem.
Lomās: Gunta Virkava un Zigurds Neimanis. Ieeja: 2 EUR.
13. septembrī plkst. 17.00–19.00
Ēvelē “Burtnieku apļi 2022”.
16. septembrī Ēveles Tautas namā Dze30

jas dienu pasākums – tikšanās ar Vitu
Upenieci.
17. septembrī plkst. 11.00 Valmiermuižas parkā zaļā dzīvesveida festivāls
“GreenFest”, Miķeļdienas svinības un
tirdziņš “Gardu Muti”.
20. septembrī plkst. 17.00–19.00 Burtniekos “Burtnieku apļi 2022”.
23. septembrī plkst. 17.00 Matīšu
Tautas namā Dzejas dienu pasākums
“Gleznas un dzeja. Jāņa Simsona laikabiedru tikšanās”.
24. septembrī plkst. 14.00 Valmieras
pagasta kultūras namā senioru vokālā
ansambļa “Dziesmotā senatne” 20 gadu
jubilejas koncerts.
29. septembrī plkst. 19.00 Valmiermuižas viesistabā Manhetenas īsfilmu
kinofestivāls. Ieeja: 6 EUR.
Līdz 30. septembrim Burtnieku
Kultūras centrā Guntara Sviķa gleznu
izstāde.
Līdz 1. novembrim Burtnieku baznīcā
Leldes Kalcenavas afišu izstāde un ekspozīcija par baznīcas 14 solu restaurāciju. Apskates pieteikšana: tālr. 26479451.

KOCĒNU APVIENĪBĀ
Septembrī Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā Ilzes Ērgles-Vanagas
gleznu izstāde “Iegrimt peoniju mākoņos”.
2.–3. septembrī Kocēnos VIII Kokmuižas
svētki. Plašāk: 24. lpp.
No 2. līdz 12. septembrim Kocēnu bibliotēkā mākslinieces Kristīnes NuķesPanteļejevas porcelāna darbu izstāde
“Kosmiskā Odiseja”.
No 2. septembra līdz 7. oktobrim
Kocēnu bibliotēkā Ivetas Kreišmanes
gleznu izstāde “Mazās laimītes”.
3. septembrī plkst. 18.30–19.45 Zilākalnā apvienības “Dzejnieki liftā” dzejas
performance divās daļās. Sākums pie
Zilākalna Kultūrvēstures un apmeklētāju centra. Dalības maksa: 3 EUR. Plašāk:
26. lpp.
9. septembrī plkst. 18.00 Vaidavas
Kultūras un amatniecības centrā Jānim
Porukam veltīts Dzejas dienu pasākums
“Izgāja dvēsele pastaigāties”. Plašāk:
26. lpp.
9. septembrī plkst. 18.00 Rubenes
bibliotēkā lekciju cikla “Iemīli savu
dārzu” pirmā tikšanās – lekciju vadīs
daiļdārzniece Rudīte Meļķe. Apmeklētājiem būs iespēja savstarpēji apmainīties
ar augu stādiem.
10. septembrī Zilākalna pagasta svētki:
futbola un volejbola turnīrs, bērnu un
vecāku individuālās sacensības, plkst.
15.00 bērnu vokālās grupas “Notiņas”
jaunā albuma prezentācijas koncerts,
plkst. 22.00 Zilākalna estrādē balle ar
grupu “Kompromiss” un DJ Raiti . Ieeja
ballē: 5 EUR.

10. septembrī plkst. 14.00 Ezera ielā 2,
Vaidavā māla darbnīca bērniem (no 8
g.v.) kopā ar Inetu Bureņu. Dalības maksa: 15 EUR. Pieteikšanās: tālr. 25208464.
No 12. līdz 16. septembrim Rubenes
pamatskolā konkurss skolēniem “Sajūti
rudeni Rubenē” – skolēnu sarakstītā
dzeja ilustrētā veidā būs apskatāma
izstādē Rubenes bibliotēkā. 16.
septembrī labāko dzejoļu lasījumi un
izstādes atklāšana.
15. septembrī plkst. 16.00–16.45
Zilākalna Kultūrvēstures un apmeklētāju centrā dzejas lasījumi, piedaloties
Tamārai Skrīnai, Jurim Heldam, Dainai
Sirmajai, Agnesei Rutkēvičai, Aivaram
Ustupam, Ivaram Šteinbergam.
16. septembrī plkst. 18.00 Kocēnu bibliotēkā Dzejas dienu sarīkojums “Skumjas ir gudras” kopā ar Raimondu Vazdiku
un Elitu Veidemani.
17. septembrī plkst. 12.00 Ezera ielā 2,
Vaidavā keramikas meistarklase “Mērcīšu un servējamo trauciņu izgatavošana”
kopā ar Zani Melnaci-Priednieci. Dalības maksa: 25 EUR. Pieteikšanās: tālr.
25208464.
Līdz 18. septembrim Zilākalna sliežu
velosipēdu “ZRailbikes” izbraucienu sākuma punktā ceļojošā izstāde “Nākamā
pietura”. Izstāde apskatāma sliežu velosipēdu darbības laikā no trešdienas līdz
svētdienai.
21. septembrī plkst. 19.00 Zilākalna
Kultūras namā Dzejas dienu pasākums
“Ārijas Elksnes dzīves melodijas”. Koncertuzvedumā skanēs Lailas Ilzes Purmalietes un citu autoru dziesmas ar
Ā. Elksnes dzeju, kā arī dzejnieces dzīves
stāsti, kas tapuši pēc viņas vēstulēm un
laika biedru atmiņām.
24. septembrī plkst. 14.00 Ezera ielā 2,
Vaidavā keramikas meistarklase “Šķīvja izgatavošana” kopā ar Inetu Bureņu.
Dalības maksa: 25 EUR. Pieteikšanās:
tālr. 25208464.
24. septembrī plkst. 14.00 Bērzaines
Tautas namā Dzejas dienām veltīts
pasākums “Mīlestības definīcija” – viesosies dzejniece Madara Gruntmane un
ģitārists Māris Šverns.

MAZSALACAS APVIENĪBĀ
Septembrī Mazsalacas muzejā ekspresizstāde “Gaļas skārņi un maiznīcas (1920–
1940) Mazsalacā”.
Septembrī Sēļu muižā: Izstāžu zālē mākslinieka Artūra Auzera personālizstāde
“Ainavas”, klētī Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras 2. kursa
studentu arheoloģijas mantojuma
keramikas darbu izstāde “Jauns – senais” un mākslinieces Māras Mozgires
tekstiliju personālizstāde, stallī Jūrmalas
mākslinieku Sēļu muižas plenēru darbi
un kolekcionāra Roberta Pāžes radio
kolekcijas izstāde.

3. septembrī plkst. 17.00 Mazsalacas
Kultūras centrā Mazsalacas Mūzikas un
mākslas skolas pedagogu un absolventu
30 gadu jubilejas izstādes “Variācijas”
atklāšana un svētki Mazsalacas Mūzikas
apvienības skolotājiem. Grupas “Lupa”
koncerts.
No 5. septembra līdz 25. novembrim
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu
nodaļā Artūra Jeskes darbu izstāde
“Romantiski dabas skati”.
9. septembrī plkst. 12.00 Skaņkalnes
pagasta “Vidusmežos” pie keramiķes
Lindas Zeltas Dzejas dienu pasākums
“Vārds&Māls”. Izbraukšana plkst. 10.00
no Mazsalacas centra, nokļūšana uz
pasākuma vietu ar velosipēdiem. Pieteikšanās: tālr. 27883490.
10. septembrī plkst. 15.00 Sēļu muižas
estrādē laikmetīgā teātra “Volatus”
mūzikls “Mīlestības pinekļos” (režisore
Lara Merca). Ieeja: 5 EUR.
17. septembrī Sēļu muižā pašsacerētās
mūzikas, dejas un dzejas festivāls “Dzejas
dienu kārtainā ābolmaize”. Plašāk: 26. lpp.
18. septembrī plkst. 14.00 Mazsalacas
Kultūras centrā Dzimtu saiets.
24. septembrī Skaņākalna dabas parkā
Sajūtu retrīts.
Līdz 25. septembrim Mazsalacas muzejā Gunas Mednes gleznu izstāde.
Līdz 30. septembrim Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Valmieras muzeja
ceļojošā izstāde “Lelles, lellītes. Spēles,
spēlītes”.

NAUKŠĒNU APVIENĪBĀ
No 5. līdz 30. septembrim Ķoņu bibliotēkas zālē Valmieras muzeja ceļojošā
izstāde “Poga”.
Līdz 9. septembrim Ķoņu pagasta bibliotēkā Daces Leskas izstāde “Sparīgāk
un uz priekšu, pie dabas!”.
Līdz 9. septembrim Naukšēnu pagasta
bibliotēkā pansionāta “Rūja” iemītnieku
radīto rokdarbu izstāde.
15. septembrī plkst. 13.00 Naukšēnu
pagasta bibliotēkā tematiska nodarbība
sākumskolas audzēkņiem “Saruna par
grāmatu”, ko vadīs māksliniece Signe
Ērmane.
No 15. septembra līdz 14. oktobrim
Naukšēnu pagasta bibliotēkā mākslinieces Signes Ērmanes bērnu grāmatu
ilustrāciju izstāde.
17. septembrī plkst. 18.00 Naukšēnu
pagasta bibliotēkā Dzejas dienas –
dzeja un dziesmas autora Didža Rijnieka
izpildījumā.
21. septembrī plkst. 11.00 Dīķeru muižā “Putras diena Putras ciemā” – folkloras
pētnieka Gunta Pakalna lekcija “Putras
tēma folklorā”, Valmieras bibliotēkas
novadpētniecības ekspertes Agitas Lapsas lekcija “Valmieras novada kulinārais
mantojums: ieskats stāstos un Valmieras
bibliotēkas novadpētniecības resursos”,

putru degustācijas, stāsti, konkursi, folkloras kopas muzikālas noskaņas.
24. septembrī plkst. 12.00 SIA “Naukšēni” ražotnē veselīga uztura praktiskā
nodarbība. Plašāk: 17. lpp.
Līdz 30. septembrim Naukšēnu Cilvēkmuzejā Silvijas Melnūdres leļļu izstāde
“Lelles laiks nenoveco”.

RŪJIENAS APVIENĪBĀ
Septembrī Rūjienas Kultūras namā Rūjienas Mākslas skolas 30 gadu jubilejas
izstāde.
11. septembrī plkst. 12.00 Ipiķu bibliotēkas zālē Kārķu pagasta amatierteātra viesizrāde “Skursteņslauķis”.
11. septembrī plkst. 18.00 Oleru muižā
Jēkaba Nīmaņa “Poētiskais kvartets”.
Plašāk: olerumuiza.lv.
14. septembrī plkst. 19.00 Rūjienas Kultūras centrā erudīcijas spēle
“Zini! Mini! Uzzini! Rūjienā!”, erudīcijas
spēļu cikla “Zini! Mini! Uzzini! Valmieras
novadā!” ietvaros. Pieteikšanās: www.
ieej.lv/zinimini. Komandā līdz četriem
dalībniekiem.
Līdz 30. septembrim Ipiķu pagasta
bibliotēkas Izstāžu zālē Inas Vasiļjevas
gleznu izstāde “Manas pārdomas”.

STRENČU APVIENĪBĀ
Septembrī Jaunklidža bibliotēkā Elgas
Maisiņas mākslas darbu izstāde “Plenērs
un Klusā daba”.
1. septembrī plkst. 18.00 Strenču estrādē pasākums “Sveiciens pirmajā skolas dienā!” – iluzionists Edžus, Ginesa
pasaules rekordists, TV raidījumu autors.
4. septembrī plkst. 10.00 Strenčos
“Birzītes svētki” – sporta un izklaides
pasākums, atvadoties no vasaras.
11. septembrī Tēvu diena Strenčos –
tēvu un bērnu pārgājiens. Dalības maksa:
pieaugušajiem 5 EUR, bērniem – bez maksas. Pieteikšanās: tālr. 26332213, e-pasts
tic@valmierasnovads.lv vai klātienē Valmieras TIC (Rīgas ielā 10). Vietu skaits ierobežots. Plašāk: visit.valmiera.lv.
15. septembrī plkst. 15.00–16.30 Strenču pilsētas bibliotēkā radošā darbnīca
skolēniem “Pūkainie draugi”, ko vadīs
māksliniece Kristiāna Līdaka.
17. septembrī plkst. 9.00–13.00 Strenču tirgus laukumā Vairas tirdziņš. Pieteikšanās: tālr. 26576932, 66954852.
23. septembrī plkst 16.30 Strenču pilsētas bibliotēkā mākslinieces Solveigas
Kļaviņas gleznu izstādes atklāšana.
Plkst. 17.00 Dzejas dienu muzikāls pasākums “Atnāc un nosvini dienu” – tikšanās ar dzejnieci Inesi Toru un dziedātāju
Inesi Neretu.
24. septembrī Sedas Kultūras namā
Sedas austrumu deju grupas “Arābija”
pasākums “Atkalsatikšanās”.

VALMIERAS NOVADĀ
23.–30. septembrī Eiropas Sporta
nedēļas aktivitātes Valmieras novadā.
Plašāk: valmierasnovads.lv.
Pasākumu plāns var tikt mainīts/papildināts. Lūdzam pirms došanās uz pasākumu, pārliecināties par pasākumu mājaslapā valmierasnovads.lv, pie ziņojumu
stendiem vai pie kultūras darbiniekiem.
Pasākumu, kuriem nav norādīta ieejas
maksa, apmeklējums ir bez maksas.

SVECĪŠU VAKARI
BĒRTUĻA KAPOS RŪJIENĀ
29. oktobrī plkst. 16.00;
BĒRZAINES (JAUNBURTNIEKU)
KAPOS
8. oktobrī plkst. 17.00;
BRIEDĪŠU KAPOS RŪJIENĀ
29. oktobrī plkst. 14.00;
BURTNIEKU VECAJOS UN
JAUNAJOS KAPOS
22. oktobrī, svētbrīdis plkst. 15.00
jaunajos kapos;
CENTRA KAPOS VALMIERĀ
1. oktobrī plkst. 18.00;
DAUGUĻU KAPOS
15. oktobrī plkst. 16.00;
DIKĻU KAPOS
8. oktobrī plkst. 15.00;
DĪVALA KAPOS VALMIERĀ
8. oktobrī plkst. 18.00;
ĒVELES KAPOS
9. oktobrī plkst. 17.00;
KAUGURU KAPOS
22. oktobrī plkst. 16.00;
KOCĒNU KAPOS
15. oktobrī plkst. 18.00;
MATĪŠU KAPOS
29. oktobrī plkst. 15.00;
MAZSALACAS PILSĒTAS KAPOS
5. novembrī plkst. 15.00;
RENCĒNU KAPOS
8. oktobrī plkst. 15.00;
RUBENES KAPOS
29. oktobrī plkst. 16.00;
SEDAS PILSĒTAS KAPOS
29. oktobrī plkst. 17.00;
SKUDRĪTES KAPOS RŪJIENĀ
29. oktobrī plkst. 15.00;
SPRĒSTIŅU KAPOS
15. oktobrī plkst. 15.00;
STRENČU PILSĒTAS KAPOS
1. oktobrī plkst. 18.00;
TRIKĀTAS KAPOS
1. oktobrī plkst. 16.00.
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Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju
aptauja* par pašvaldības darbības kvalitāti
Cienījamie Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāji!
Aicinām Jūs atbildēt uz aptaujas jautājumiem par Valmieras
novada pašvaldību, lai novērtētu tās darbību. Aptaujas aizpildīšana
aizņems 5-7 minūtes.
Dalība aptaujā ir brīvprātīga un visa Jūsu sniegtā informācija tiks
izmantota tikai apkopotā un anonīmā veidā.
*Valmieras novada pašvaldība ir viena no 10 pašvaldībām Latvijā, kas piedalās projektā “Labas pārvaldības stiprināšana Latvijas
pašvaldībās”. Iedzīvotāju aptauja ir viens no veidiem, lai izvērtētu
pašvaldības darbību un lēmumu pieņemšanas kvalitāti no iedzīvotāju
skatu punkta un to uzlabotu.

Projektu īsteno domnīca Providus ar Eiropas padomes atbalstu.
Informācijai: eloge@providus.lv, privātuma politika: providus.lv.
Aizpildītas anketas lūgums nogādāt Vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai bibliotekās visā Valmieras novada teritorijā līdz 2022. gada 30. septembrim.
Anketas drukātā veidā iespējams aizpildīt visos Vienotajos valsts
un pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai bibliotekās visā
Valmieras novada teritorijā līdz 2022. gada 30. septembrim, kā arī
elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: valmieras
novads.lv.

1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šiem apgalvojumiem par savu pašvaldību, kurā dzīvojat?
Pilnībā
piekrītu

Drīzāk
piekrītu

Drīzāk
nepiekrītu

Pilnībā
nepiekrītu

Grūti pateikt,
nevaru
atbildēt

1. Esmu apmierināts ar pašvaldības nodrošinātajām iespējām
iesaistīties pašvaldības darbā (izteikt viedokli, piedalīties sēdēs,
iesniegt priekšlikumus).
2. Pašvaldība profesionāli izskata un ņem vērā iedzīvotāju sūdzības
par pašvaldības darbību, sniegtajiem pakalpojumiem.
3. Esmu apmierināts/-a ar pašvaldības piedāvātajiem
pakalpojumiem.
4. Pašvaldība labi informē iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem.
5. Pašvaldība savos lēmumos vadās pēc visu iedzīvotāju kopējām
interesēm nevis atsevišķu cilvēku personīgajām interesēm.
6. Pašvaldībā pret visiem iedzīvotājiem izturas vienlīdzīgi,
neatkarīgi no tā, vai iedzīvotājiem ir vai nav pazīšanās ar kādu
pašvaldības darbinieku vai deputātu.
7. Lielākā daļa pašvaldības deputātu un darbinieku šajā pašvaldībā ir
kompetenti un labi pilda savus pienākumus.
8. Pašvaldība ieklausās iedzīvotāju ieteikumos un uzlabo
pakalpojumu kvalitāti.
9. Pašvaldības deputāti un darbinieki, meklējot risinājumus dažādiem
jautājumiem, ieklausās iedzīvotāju viedoklī.
10. Pašvaldība labi atskaitās iedzīvotājiem par pašvaldības budžeta
izlietojumu.
11. Pašvaldībā tiek ievērotas cilvēktiesības un kultūras daudzveidība
un tās tiek aizsargātas.
12. Pašvaldība labi un saprotami izskaidro iedzīvotājiem savus
lēmumus.

2. Kāda ir Jūsu nodarbošanās, kur
esat nodarbināts/-a?
Strādāju valsts sektorā
Strādāju pašvaldības iestādē

5. Jūsu izglītība:
Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Strādāju privātajā sektorā

Vidējā profesionālā izglītība, koledžas
grāds

Students, pensionārs, bezdarbnieks

Augstākā izglītība

Citas:

Citas:

3. Jūsu vecums (gados):

6. Cik gadus Jūs dzīvojat šajā
pašvaldībā?
Tā ir mana dzimtā pašvaldība

4. Jūsu dzimums:

1-5 gadus

Sieviete

6-20 gadus

Vīrietis

Vairāk nekā 20 gadus

Cits

Citas:

7. Cik reizes pēdējo 2 gadu laikā
Jūs esat vērsies/-usies pašvaldībā
(piemēram, iesniedzot iesniegumu,
palīdzības lūgumu, piedaloties domes
vai komiteju sēdēs, utt.)?
Nevienu reizi pēdējo divu gadu laikā
1-2 reizes
Vairākas reizes
Citas:

8. Lūdzu, norādiet, kur ir Jūsu
dzīvesvieta pašvaldībā?
Pilsētā
Pagastā
Citas:

